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ANEXO "T'

FICHA DE INSCRIÇÃO

Solicito minha inscrição com o intuito de participar do sorteio para integrar a

SubcomÍssão Técnica, a qual será responsável pela análise e iulgamento das propostas

técnicas que serão apresentadas na licitação promovida pela Prefeitura Municipal de

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

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

termos do artigo 10 da Lei Federal ne 72.232 /2070.

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

1o e 9e do artigo 10 da Lei Federal ne72.232 /2010, que 
-NÃO- 

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

Municipal de União da Vitória.

União da Vitória/PR, 3çJde ,úrt[^:/ de7OZL.

I
içt fu..-cvttt hdL

.a_-t7

ASSINATURA

Obsl: Anexar os documentos especificados no subitem 3.1 do Edital de Chamamento

Público nq 05 /2027;

Obs2: Em caso de vínculo funcÍonal ou contratual, com o Município, deverá ser anexada

cópia do documento comprobatório do referido vínculo;

9
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NOME: MARIANA BAUFLEUR

NACIO NA I,IDADE : B RÁSI LEIRA ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

PROFISSÃO: IORNATISTA

LOCAL DE TRABALHO: NÁOIO COT,IUETE AM DE PORTO UNÉo
RG: 37.009.908-4 CPF: 435.098.548-45

ENDEREÇO: RUA ELFRIDA WERLE, 191 - SÃO MIGUET DA SERRA. PORTO

UNIÃO

E.MAIL:
mariana baufl eur@hotmail,com
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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.a OZ/20?7, Município de União da

Vitóría/PR, que:

3Assumo inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos por mim

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

3Comprometo-me a manter, durante a execução dos trabalhos da subcomissão técnica,

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

claramente definidas no edital de Concorrência Pública n.a 02/2027;

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

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

3Tenho conhecimento e submeto-me ao disposto na Lei n.q 12.232/2070, assim como

ao Edital de Concorrência n.e 02/2021., publicado pelo Município de União da Vitória -
PR,

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Porto União h de À^,fÀB de2o27
,

/il ,.'t
!:lm;**..Q.

Nome

cpF n., ir35 o gü.5'1 8 -"S
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CREDENCIAMENTO N,S O5/2021
DECTARAÇÃO DE RESPOSABILIDADE
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Ruâ Dr. Cruz t{achado, 2os - 3" ê 4" ôndares
Fone: 42-3s21-l2OO e-mail: !içltêsêg-@u[ia.9r!-aylte-ria.pL9.oy:Dr
cr{PJ 7S.967.760lOOOr-71
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ANEXO "III"

CREDENCIAMENTO N.S 05 I 2O2I
DECTARAÇÃO

NOME: MARIANA BAUFLEUR

RG: 37.009.908 - 4

CPF:435.098.548-45

FORMAÇÃO: JORNALTSMO

LOCAL DE TRABALHO: RÁDIO COLMEIA AM DE PORTO UNIÃO

TELEFONE: (42) 9 9724-0976

E-MAIL: mariana-baufl eur@hotmail.com

Declaro não manter vínculo empregatício e nem fazer parte do quadro

societário de Agência Publicitária que irá participar do processo licitatório.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Porto União,rode Úlr-tÀ-r9 
de2021.

*ã{ç2mA..

Nome

cPF n.e 4 35 058.1'tB -tS
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FUNDAçAO MUNICIpAL
cÊNTRo uNrvsnsrÂnto pl
cIDADE or uNTÃo DAvIToRIA

O Reitor da Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de Uniáo da Vitórlâ, nô.U&ô dl ruâs atribuiçôes
iegais, ê tendo em vista â conclusâo do Ourso de Comunicaçâo Social em 21 do dá*cmbro de 2§1?, cônfere o título
de BACHARELA Ei' COMUNTCAçÂO §OC|AL - XnallrraçÂo EM JoRNALtSÍriO à

[\4ariana Baufleur

É riN

o
t

brasileira, natural do Êstado do Paranâ, nâsclda a 2 de outubro de
37.009.9084, expedida pelo lnstituto de ldentiÍicaçáo Ricardo Gumble
a fim de que possa gozar de todos 08 dirçltoa Ç prerrogativas legais.

1995, prttllttl»t;t r.irr {.itlílrrrr,r ,lr: iiirlrlrri.rllr'r l "
ton Darrtrl, i.rr.rttrr qli t l rrl() ll!lr () l)ritl,;üÍltt' lttl.tl0tttir

l/to";o.a-\-'1.ü,.
I I Diplomída I

h
Diret ra cadêmice

União da Vitóri;r, §stâdo rjc Paraná, aos 30 dias do mê*,ds mrrsqr{l{, nlm rla â01§.
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Curso de Bacharelado em Comunicação Social -
Habilitação em Jomalismo, reconhecido pelo
Decreto n" 4665, CEE/PR, de 13/04/2005,
publicado no DOE, de 1i/04/2005" Rcnovado pelo
Decreto n" 5458, CEE/PR, de 04/ 11/ 2016,
publicado no DOE, dc 07 /ll/ 2016.
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7 UI1IUV ctDÀDE DE uNIÀo DA vtrónta

Setor de Registo de Diplomas - SRD

Diploma regis trado sob o n.n 2919, no Livto 90, Processo
4." do artigo19321291901, nos termos do dis nop

2.", do Decreto n." 5786, de 2A

Uniào da Vi 30 2019

f. c s Ecki
s o Acadêtnico

Por delegação de petência, de ácordo com o anigo 31,

incisos XI, XVI c XVIII do Estatuto da Fundação, nos teÍmos
da Poftaria n.,, 14/ 2019-R de 07/02/2011 do Reitot da Uniuv.

(v,

Alysson Ftantz
Reitor

Juliane Boiko Bohone
Ditetora Âcadênrica


