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EDITAL DE coNconnÊncH pÚnr,rc¡' N" wr?Ã22

PROCESSO ADMINISTRATTVO N" O3O PN22

TIFO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei

Pires, localizado na Rua Emflio Magno Glatt, L620, edificado sobre o Lote 02 da

euadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no

2.7L5 de 19 de agosto de ?-02!, mediante pagamento de alugsel, pelo período de 05

(cinco) anos.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a) Jose Airton Ribeiro, portador (a) da cédula de

identidade sob o no 7.386.098-9 e CPF no 025.395.729-01 a participar do procedimento

licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública n" 00L12022, instaurado por esta Prefeitura.

Na qualidade de representante legal da empresa ELIANE VODZINSKI 0409721'6970 outorga-se ao

acima credenciado, dentre outros poderes o de renunciar ao direito de interposição de recurso.

Marmeleiro-PR,zz de Março de2022.
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\ oJo:^^-K"
ELIANE VODZINSKP
CPF: 040.972.L69-70
Administradora

floPÈ þ ( Ív1cr

ELIANE VODZINSKI 04097216970 - CNPJ -28.479.854/0001-11
R JOSE FRANCISCO SANTOS LIMA No 134 - PASSARELA - MARMELEIROÆR
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' Prefeiturø Munìcipal de Mørmeleiro

voDzlNsKl 04097216970

Número do Protocolo:

Nome:

CNPI(CPF):

Endereço:

Nltmero'da Casa:

Baírro:

Cidade:

CEP:

Estado:

7LO

28479854/0001-1 1

leara.ãl

Assunto: ENTREGA DE

Datø do Pedido: 2810312022

Tìpo de Pessoa: []

elelro

8561 5-000

ENVELOPES PARA CREDENCIAMENTO NA

coNCORRENCIA PUBLICA NO OO1/2022

Prøzo de Entregø:

Nome do Requerente: JOSE AIRTON OLIVEIRA
t+o¡(¡¡<,o: c¡8:56
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Gertificado da Gondição de
tlicroem preendedor I nd ivid ual

ldentificação

Nome Empresarial
EUANE VODZ|NSK| 0409721 6970
Nome do Empresário
ELIANE VODZINSKI
Nome Fantasia
LARI LANCHES
GapitalSocial
3.000,00
Número ldentidade Orgão Emissor
8.562.234-0 SESP

Gondição de Microempreendedor lndividual

UF Emissor
PR

CPF
040.972.169-70

o Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Número de Registro

Data de lnício da Situação Gadastral Vigente
23t08t2017

CNPJ
28.479.854t0001-11

Endereço Gomercial

CEP
8561 5-000
Bairro
PASSAREI.A

Atividades

Logradouro
RUA JOSE FRANCISCO SANTOS LIMA
Munícipio
MARMELEIRO

Número
134
UF

PR

Complemento
CASA

o

Data de lnício de Atividades Forma de Atuaçäo
2310812017 Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Proprietário(a) de bar e congêneres, sem entretenimento, independente

Atividade Principal (CNAE)
56.11-2104 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)

Proprietário(a) de casa de chá' 
s6.11-zto3- Lanchonetes, casas de chá, de sucos e simirares

independente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de
Funcionamento
Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Municfpio para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e resÍições ao uso de
espaços públicos; autorizo a realizaçâo de inspeçáo e fiscalizaçäo no local de exercício das atividades para fins de
verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderäo acarretiar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*
* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscriçóes, alvará, licenças e a situaçåo de enquadramento do empresário na condiçäo de Micræmpreendedor lndividual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autentic¡dade na lntemet, no endereço: htto:/ ¡,u/w.oortaldoefioreerËedor.oot -br/.

Certificado emitido com base na Resoluçáo no 59, de 12 de agosto de 2O2O, do Comitê para Gest¿lo da Rede Nacional para a S¡Ípliñcação do Regisùo e da
Legalizaçåo de Empresas e Negócios - CGSIM.

RtgruçÄO: qualquer rasura ou emenda ¡nvalidará este documento. Pala pesquisar a inscriçåo estadual er'ou mun¡cipal (quaftb cúvenentes do cadastro
Sincfonizadonacional)'informeoSelementoSabaixonoendereçoeletfônico.
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llirmro do RetÉbo
llE9fl¡16582

Númerc do ldentificador
284798540001 1 I

fÞta de Emissão
16tO3nO22
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NOITE EMPRESARIAL

ELIANE VODZNSKI 0¡009721 6970

(NOME DE FANTASIA)

LARI LANCHES
PORTÊ

ME

E DA ATIVIDADE

56.11-2-04 - Bares e outros ostaboloclmentos espoclallzados em sorvlr bebldas, sem ontretonlmento

E DAS ATIVIDADES

56.1t-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucoa e slmllarcs

213-5 - Empresárlo (lndlvldual)

NUMERO

131
COMPLEMENTO

CASA

CEP

85.615-000
MUNICIPIO

MARMELEIRO

(46) 8827-9971

ENTE FEDERATIVO (EFR)

MOTIVO DE CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

OATA DE AAERTURA

23t08t2017
TrtJUERO D€ rrGCRrçAO
2A,l7935a.lÚOl-ll
TATRU

coMpRovANTE DE TNSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

R JOSE FRANCISCO SANTOS LIMA
LOGRADOURO

PASSARELA
UF

PR

ADArR@ARrSr.COlr.BR
ENDEREÇO

ATIVA
DATA DA

23t08t2017

ESPECIAL

o

o Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no d¡a ,l6/0312022às l6:04:57 (data e hora de Brasília). Página: l/1
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Heltnra do h¡nlclpto de HarmelelñD - PR
Âv.Iec{ 255 - GEP 85rEl5{OO - Teleturp (46} 3525€lOO

GilPJ 76.20õ.665ü00l {'l a

cenrroÃo NEGÀTrvÀ oe pÉarros N" 885/ 2022

NOME..........:
CPF/CNPJ......:
cóo. cowrRrB..:
ENDEREÇO......:
COMPLEMENTO...:
B.A,IRRO........:
CIDADE........:
cEP...........:

ELIANE VODZINSKI O40912L69'1 O

28.4'79.854/0001-1r.
28479854000111
JOSE FRÂNCISCO SANTOS LIMA No: 134

PASSARELÄ
MARMELEIRO
8s6i-s-000

UF: PR

FTNALIDADE
DÀTA DE VALIDADE

cADASTRo r lrcrraçÃo
22/05/2022

cERTtFrcAMos, REVENDo o CADASTRo MoBrlrÁnro s rMoerr,rÁRlo DESTE t'luttrcÍpro, QUE
arÉ ¡, pRESENTE oeta ¡tÃo CoNSTAM oÉerros rRrgurÁnros RELATTvo coNTRTBUTNTE AcrMA
DESCRTTO.

FrcA RESSALVÀDo o DrRErro DÀ F.AzENDA púgt rce MUNrcrpAL DE coBR-A,R euarseuER
oÉarros posrERroRMENTE coNSTÀTADos, MESMo REFERENTE Ao p¡RÍooo NESTA csRtroÃo
COMPREENDIDO.

À eRESENTU cenrroÃo ssrÁ coNDrcroNA,DA A vERrFrcaçÃo on
eo sÍrro oo l¿uxrcÍpro No ENDEREÇo:
<http : / / cLdadao. marmel-eiro.pr. gov. br: 8080,/cidadao>
UTILIZANDO OS DADOS ABAÏXO.

SUA AUTENTICIDÀDE JUNTO

ou ernevÉs Do eR coDE,

ANO DÀ CERTIDAO 2022
88s
r43639'740143639

r¡ú¡¿uRo pe csRrroÃo
cóorco DE AUTENTTCTDADE o¡, cuRtto.Ã,o:

csnrroÃ,o EMrrrDA nr,nrnô¡¡rca¡TENTE vrA TNTETTNET r:M 23/03/2022
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

a 069¡

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dlvida Ativa Estadual

tto 026369082-06

Certidäo fornecida para o CNPJ/MF: 28.479-854/,0001-11 '
Nome: ELIANE VODZINSKI 04097216970
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Priblica 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 todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
tt 

natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 19t0712022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. Pr. gov. br

o

Páglna 1 da 1

Eñit¡do vla lntemel Públ¡a elnÿ2(m 16:gon QoÐF At.Líol- (Ø
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nxrsrÉRlo DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

o

cenr¡oÃo postnvA com EFEtros DENEGATTvA oe oÉelros RELATlvos Aos rRlBUTos
FEDERA¡s e À oívlol ATIvA on un¡Ão

Nome: EL¡ANE VODZINSKI 04097216970
GNPJ : 28.17 9.85410001 -l I

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

l.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Cóãigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisäo judicial que determina sua

descònsideraçåo para fins de certificaçäo da regularidade fiscal, ou ainda näo vencidos; e

Z. näo constam inscrições em Dfvida Ativa da Uniäo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidåo

negativa.

Esta certidäo é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administraçäo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito pass-ivo no åmbito da RFB e da PGFN e abrange^inclusive as contribuiçöes sociais previstas

naialfneas'a'a'd'doparágrafoúnicodoart. 11daLeino8.212, de24dejulhode1991'

A aceitaçåo desta certidão está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http//rfb. gov. bÞ ou <http://www. pgfn. gov. be'

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 211012014.

Emitida às 09:47:11 do dia 0910312022 <hora e data de Brasflia>.

Válida até 0510912022.
Código de controle da certidäo: 4104.9981.1A52'4D48
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do FGTS
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0714
Certificado de Reguladdade do FGTS - CRF

ûËcr¡fão :28¡u$5{rm¡-tt
RazãoSodal :E¡¡lEtæ[ýd'il1rlút l-:-

Nome Fantasla : t-tnl l taofs -.i.?,

Endereço : R IOSE FR llqs(It SA,íI()S utl t3. C^S^ / PrSS^nEr.^ r ltlRxH'.€lRo / PR / 45615.@0

A Caira Econômlca Federal, no uso da aBibutlo que lhe corfre o Art. 7, da Lel 8.036, de 1l de maio de 1990, certif¡ca que, nesta data, a empresa acima
ldentlf¡cada encontra-se em s¡þaÉo regular perante o Fundo de C'arôntÞ alo Tempo de Servlço - FGTS.

O presente Certlncado não seil¡rá de prova cûntrô cobrança de qualsquer débltos referentes a contrlbuições e/ou encargos devldos, decorrentes das
obrlgações com o FGTs.

Valldade: 24lO3l2OZ2a.22lU¿tt2O?2 r
Gert¡f ¡ca çåo N ú m ero: 20220324 | 144492A36.27 19

Informafro obtida em 24lO3l2OZ2, às 11344:49.

A utlllzaçåo deste Cert¡ficado pert oe fir¡s prËritu €fn l¡¡ cstá condlcionada à verlflcação de autentlcidade no slte da Ca¡xa:
www.calxa.gov.br

o

o

K
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?ODER .J_UDICIÁR,IO
;-sTrÇÀ fc ÎRÂBÀlHo

CERTTDÃO NEGATT\IA DE DÉBITOS TRABALEISTAS

Nome: ELIANE VODZINSKI 04097216970 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ i 28 . 47 9 .854/0001--l-l-
Certidão no: 9327II4/2022
Expedição: 23/03/2022, às 10:16:53
Validade: 19/09/2022 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que ErJIÀNr voDzr!¡sKr 040972L6970 (!T.ATRIZ E FTLTAIS) 'inscrito (a) no CNPJ sob o no 28.479.854/OOO1-11, ¡tã,o coNsTÀ como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores TrabalhisLas.
Certidão emitída com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/20]-1 e

13.46'7/20I'7, e no Ato 0L/2022 da CGJT, de 2L de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do TrabaIho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em reJ-ação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do TribunaJ- Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

IN¡.ORIúAçÄO IMPORTAIiTTE

Do Banco Nacional de Devedores TrabaLhistas constam os dados
necessários à identifícação das pessoas naturais e jurídicas
inadimpJ-entes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernent.e aos
recothimentos previden ciâr ios, a honorários, a custas ' a

emolumentos ou a recol-himentos determinados em leii ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, Por
disposição legal, contiver força executiva.
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TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARANA

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de MARMELEIRO

GERTIDAO DE DTSTR|BUTçÃO - FrNS GERATS - CíVE|S - ESpEeiFTCA - NEGATTVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CiVElS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAçÃO JUDICIAL, RECUPERAçÃO EXTRAJUDICIAL. desta Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

ELIANE VODZINSKI

CNPJ: 28.47 9.8ýl 000 1 -1 1

Local da Sede: Marmeleiro - PR

Orientaçöes:

Esta certidão NÃO APONIA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema lnformatizado referente à comarca de MARMELEIRO
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurfdica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a cedidáo que aponta somente homônimos não qualifìcados, nos termos do art. 8o, $2o da
Resolução CNJ 12112010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

MARMELEIRO, 23 cle lt(arço de 2022

Douglas Eduardo Barbieri Scopel

Técnico Judiciário
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DEcLARAÇÃo uvmrcnnl

Á pregoeira e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa ELIAIIE VODZINSKI 04097216970 CNPJ no

28.479.854/0001-ll, com sede na Rua Jose Francisco Santos Lima, 134, bairro Passa¡ela, nesta

cidade de Marmeleiro, estado do Paraná, afravés de seu representante legal infra-assinado, que:

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n.o 8.666/93, acrescido pela

Lei n.o 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso

ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso

empregue menores na condição de aprendiz.

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar

com a Adminishação Pública.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos

licitatórios, instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sra ELIANE

VODZINSKI, Portadora do RG sob no 8.562.234-0 e CPF No 040.972.169-70, cuja função é

adminishador, responsável pela assinatura do Contreto.

4) Declaramos para os devidos fins que I\IENHIJM sócio desta empresa exerce cargo ou função

pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa n¿io contratará empregados com incompatibilidade com as

autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro

grau, na forma da Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este

processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja

encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: jose123lari321 @gmai l.com

Telefone: (4q9tt2l-9D71

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração

junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos

dados anteriormente fornecidos.

ELTANE VODZINSKI 04097216970 - CNPJ - 28.479.854/0001-l I
R JOSE FRANCISCO SANTOS LIMA, N" 134 - PASSARELA - MARMELEIROTPR

IARI LANCHES 071*
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S)Ihemæ e cñÍrc o seuha JOSE AIRTOIIÍ RIBEIRO, pora¿o(a) do C?F/MF sob

t" ýË395!78)41, pa scr o(a) rcspodvd para acoqmha a exeor@ do Conlrrto, rgfeteúe

a COìÜ@RRÊVCIA PÚBLICA liP æll2Ø22 e todæ os dos necess&iæ ao cumprimento das

on¡gÊçõ€s comidas no insln¡¡nento convocatório, ser¡s Alexos e na Ata de Registro de

Prre@Contato.
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Marmeleiro-PR,22 de Março de2022.

P\ ^ã".', \t l^,'r"',-n*l¿'.
ELIA¡IE VODZINSÍT
CPF: 040.972.169-70
Administradora

ELLANE VODZINSKI 04097216970 - CNPJ -28.479.8s410001-ll
R JOSE FRANCISCO SANTOS LIMA, NO I34 - PASSAREI..A - MARMELEIRO/PR
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EDIÎALDE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OOINO22

PROCESSO ADMIMSTRÁ,TTVO N' O3O 12022
TIPO: MAIOROFERTA

OBIETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei
Pires, localizado na Rua Emllio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o l-ote 02 da Quadra 16 do
Loteamento Santa Ritq constante da Matrlcula 8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no 2.715 de 19 de agosto de 2021,
mediante pagamento de aluguel, pelo perfodo de 05 (cinco) anos.

AT\EXO IV

DECLARAçÃO nn CONHECIMENTO DO EDITAL

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública, tipo melhor lance, que tomamos conhecimento

de todas as informações e condições estabelecidas no Edital no 00112022, caso declaramos

adjudicatários do objeto licitado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a pi'esente.

Marmeleiro-PR, 22 de lu,far ço de 2022
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ELIA¡IE VODZINSKI U
CPF:040.972.169-70
Administradora
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ELIANE VODZINSKI 04097216970- CNPJ -28.479.85,ÿ0001-ll 11
R JOSE FRANCTSCO SANTOS LIMA, No 134 - PASSAREI-A - MARMELEIRO/PR | )
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EDITALDE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OOII2O22
PROCESSO ADMIMSTRATTVO N' O3O/2022

TTPO: MAIOROFERTA

OBIETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes
Votnei Pires, localizado na Rua Emflio Magno Glatt, 1620, edificado sobrc o lote 02 da

Quadra 16 do Loteamento Senta Rita, constante da Matrícula 8.636 do CaÉório de Registro
de Imóveis da Comarca de M¡rmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no 2.715 de 19 de
agosto de202l, mediante pagamento de aluguel' pelo período de 05 (cinco) anos.

TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinad4 participante da licitação modalidade Concorrência Pública

no 001/2022, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas na Lei

n' 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representq que não pretende recorrer

da decisäo da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar,

renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em

consequência, com o curso de procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de

propostas de preços dos proponentes habilitados.

Marmeleiro-PR,22 de Março de2022

8Ì,'o-" \ "d- ,- xK.
ELIANE VODZINSKI O
CPF:040.972.169-70
Administradorao
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ELT.ANE VODZINSKI 04097216970 - CNPJ - 28.479.854/0001-l I
R JOSE FRANCISCO SANTOS LIMA, NO I34 - PASSARELA - MARMELEIRO/PR 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' OOINO2T
PROCESSO ADMIIìISTRATTVO N" 03 O / 2022
TIPTO: MAIOROFERTA

OBIETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes
Volnei Pires, localizado na Rue Emflio Magno Glatt, 1620, edificado sobre o Lote 02 da

Quadra 16 do Loteamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do CaÉório de Registro
de Imóveis da Comarca de M¡rmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no 2.715 ile 19 de

agosto de202l, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05 (cinco) anos.

DECLARAçÃO ON MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ELIANE VODZNSKI 04097216970, CNPJ/Ì\4F N" 28.479.854/0001-11, sediada, RUA

JOSE FRANCISCO SANTOS LIMA, 134, PASSARELA, MARMELEIRO/PR. Declaro para

todos os fins de direito, especificamente para participação de licitaçÍio na modalidade de pregão

presencial, que estou sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do

disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Marmeleiro-PR, 22 de IÑfar ço de 2022.
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ELIAI\E VODZINSKI U
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ELLANE VODZINSKI 04097216970 - CNPJ -28.479.854I000I-II
R JOSE FRANCISCO SANTOS LIMA, NO I34 - PASSARELA - MARMELEIRO/?R
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EDITAL DE coNconnÊNcIr púnr,rcn N" o0u20z2
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' O3O I 2022
TIPO: MAIOR OFERTA

OBJETO: Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de Esportes Volnei
Pires, localizado na Rua Fmflio Magno Glatt. 1620, edificado sobre o l¡te 02 da

Quadra L6 do l¡teamento Santa Rita, constante da Matrícula 8.636 do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no

2.7L5 de L9 de agosto de 202L, mediante pagamento de aluguel, pelo período de 05

(cinco) anos.

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa ELIANE VODZINSKI 04097216970 CNPJ no 28.479.854/000L-LL,
com sede na Rua J, neste ato representada por ELIANE VODZINSKI, administrador, RG
8.562.234-0, CPF 040.972.L69-70, Rua Jose Francisco Santos Lima, L34, bairro Passarela, nesta

cidade de Marmeleiro, oferta, conforme ahaixo discriminado:

Concessão de uso de bem público do imóvel denominado Ginásio de

Esportes Volnei Pires, localizado na. Rua Emílio Magno Glatt,1620,
edificado sobre o 'f.ote 02 da Quadra 1o do Loteamento Santa Rita,
constante da Matrícula 8.636 do Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Marmeleiro, em atendimento a Lei Municipal no 2.715 de

19 de agosto deZÙ2t,mediante pagamento de aluguel, pelo período de

05 (cinco) anos.

Valor total: UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS P NOVENTA CENTAVOS

Validade proposta: 60 (sessenta) Dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública.

Marmeleiro-PR,zz de Março de2022.

t\-^o-, \\.,Jo ,^ñ1-
ELIANE VODZINSKI O--
CPF: 040.972.L69-70
Administradora
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ELTANE VODZINSKT 040972t6970 - CNPJ -28.479.8541000

Valor Mlnimo
deItem Descrição

R$ 1..989,9001

R JOSE FRANCISCO SANTOS LIMA, No 134 - PASSARELA - MARMELEIROIPR I,I




