ESTADO DO PARANÁ

GABINETE

DO

20 VICE-PRESIDENTE

Curitiba,

1. Recebi hoje.
2. Defiro.
3. Encaminhe-se ao De artamento do Patrimônio.
Em, 21/03/13.

18 de março de 2013.

Ofício nº 55/2013

V
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/Des.

ClA YTON C MARGO
Presidente do Tri nal de Justiça

I
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t

A Sua Excelência o Senhor
Desembargador
CLAYTON CAMARGO
Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná
Neste Edifício

Senhor Presidente,

Conforme

ofício

nº 056/2013/COMISSÃO

Acesso à Justiça e Cidadania
ao Treinamento

do Conselho

no dia 12 de abril do corrente

Métodos

Consensuais

hospedagem

voluntariamentE..
Alberton,

no

do Tribunal

para os 2 (dois)

evento,

treinamento

Genacéia

de

aéreo,

que atuarão
da

Silva

de Justiça do Rio Grande do Sul e Juiz de Direito

a oportunidade

coffee break para

a ser

de Justiça,

de transporte

instrutores

Desembargadora

Fabrício Simão da Cunha Araújo, do Tribunal
Aproveito

e Mediação,

deste Tribunal

o custeio das despesas

e alimentação

de

ano, pelo Núcleo Permanente

de Solução de Conflitos

a Vossa Excelência

Permanente

Nacional de Justiça, referente

em Políticas Públicas de Conciliação

realizado

soliciw

da Comissão

para

os períodos

de Justiça de Minas Gerais.

requei er, também,
da manhã

a organização

e tarde,

será iniciado às 09hOOmin e encerrado

uma

vez que

de
o

às 18hOOmin do dia

12 de abril de 2013.

Respeitosamente,

2ª Vice-Presidente

•••

TRIBUNAL D'EJUSTiÇA
GABINETE DO PRESIDENTE
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
- ESTADO DO PARANÁ-

PROTOCOLO N° 95.581/2013

REMESSA

Aos vinte e dois dias do mês de março de
2013
faço
remessa
do
presente
expediente
ao
Departamento
do
Patrimônio.

Marcos

. Superchinski

ministrativa - GP
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TRIBUNALDEJUSTiÇADO ESTADODO PARANÁ
TERMO DE REFERÊNCIA
Protocolo nº 095.581/2013

1.1. 2ª Vice-Presidência do Tribunal de justiça do Estado do Paraná sito à Praça
Nossa Senhora de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico Curitiba - PRoServidora responsável: Chefe de Gabinete da 2ª Vice-Presidência
do TjPR.

2.1. Contratação de empresa hoteleira, localizada no munlclplo de Curitiba,
com Classificação Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em
distância não superior a 5 quilômetros do Centro, para serviços de hospedagem
em apartamento single superior ou luxo, conforme descrito no presente Termo
de Referência.

3.1. A contratação visa atender ao Treinamento em Políticas Públicas de
Conciliação e Mediação, a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste
Tribunal de justiça, conforme orientação da Comissão Permanente de Acesso à
justiça e Cidadania do Conselho Nacional de justiça.
3.1.1. O fornecimento de hospedagem para o instrutor: o juiz de Direito Dr.
Fabrício Simão da Cunha Araújo, do Tribunal de justiça de Minas Gerais que
atuará voluntariamente a fim de desencadear possível aperfeiçoamento dos
serviços judiciais, além de disseminar o conhecimento em relação aos valores
éticos e morais, troca de informações que permitam aprimorar a comunicação
com públicos externos, divulgação dos dados dos processos judiciais e execução
orçamentária
na internet com linguagem
clara gerando transparência,
divulgação do papel e das ações do Poder judiciário, entre outros.

4.1. A hospedagem deverá ocorrer em Hotel situado no município de Curitiba
com Classificação Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em
distância não superior a 5 km do centro da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros
gastos como, por exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas
incidentes sobre os Serviços.
4.2. Especificações do quarto.

2.1

Apartamento
single em hotel
de categoria
Superior

Diárias em apartamento
single
superior
ou
single luxo, com café
da manhã incluso.

Termo de Referência elaborado pela DAGR

Diária

02

11/04/2013
A partir das
12hs
(meio-dia)

13/04/2013
Até 12hs (meiodia)

4.2.1. As acomodações deverão contar com, no mínimo, telefone; TV aberta;
atendimento
do apartamento;
serviço de quarto, frigobar, ar-condicionado e
calefação ou aquecedor e cofre.

5.1. A Supervisão,
Orientação
e Fiscalização dos Serviços ficará sob
responsabilidade da Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPRcomposta
por dois ou mais membros indicados pela Chefia da 2ª Vice-Presidência do TJPR.

7.1. A prestação dos serviços, de que trata o objeto deste Termo de Referência,
será acompanhada e fiscalizada pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência
do TJPRe/ou servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento
da prestação dos
serviços executados pela CONTRATADA e procederá ao atesto da(s) fatura(s)
correspondente(s)
ao(s) serviço(s) prestado(s), após terem sido examinados e
aprovados;

8.1. O pagamento será feito pelo CONTRATANTE, mediante requerimento
subscrito pela CONTRATADA, contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com
descrição dos serviços prestados e o atestado de efetiva execução dos serviços
emitido pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPR ou por servidor
designado pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPR, no prazo de
20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.

Termo de Referência elaborado pela DAGR
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Informação nº:
-

130 /2013
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. iHospedagem para Dr. Fabrício (TJMG)
A ssun t o ..

Senhor Chefe de Divisão,

o presente protocolizado refere-se à solicitação da 2ª Vice-Presidenta do
'T]PR para custeio das despesas de transporte aéreo, hospedagem e alimentação
!para os dois instrutores que atuarão voluntariamente
no Treinamento em Políticas
iPúblicas de Conciliação e Mediação, a ser realizado no dia 12 de abril do corrente
;ano.
i
Em contato com a servidora Luciana do Gabinete da 2ª Vice-Presidência
ido TJPR, fomos informados de que a Desembargadora Genacéia da Silva ,t\lberton
ideclinou do uso da hospedagem.
i
No dia 25/03/2013, a servidora Luciana informou de que não era para 'dar
iandamento' ao processo em relação a alimentação (almoço do dia 12/04/13) pois
iesta ocorrerá às expensas da Excma. Sra. Des. Dulce Maria Cecconi - 2ª VicePresidenta do TJPR.
;
O Departamento
de Administração
e Serviços Gerais - DASG ficou
,responsável pelos coffee breaks no dia do treinamento em questão.
!
Desta forma, esta Divisão de Análise e Gerenciamento
de requisições
lelaborou termo de referência para hospedagem do Dr. Fabrício Simão da Cunha
!Araújo, no período de 11/04/13 a 13/04/13.
;
Diante do acima exposto, sugere-se encaminhamento
do presente à
IDivisão de Compras deste Departamento para as demais providências cabíveis.
Atenciosamente.

,

Data:

_--------""",

-

.

26/3/2013

Servidor:
Cargo:

j!~J\Q.;;8<;k
:~~a ca~a

Fujita

Seção de Acompanhamento

de Pedidos

li - De acordo.
lf~Encaminhe-se à Divisão. de
mpras DP para as demaiS
;p ovidências cabíveis.
"E:2
/2013.
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Rua Lysímaco Ferreira da Costa, nº 101- Centro Cívico - Curitiba - CEP 80.530-100
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Insc. Estadual:
Endereço:

Bairro
Cidade / Estado
CEP:
Telefone:
E-mail:
FUNCIONÁRIO DA EMPRESARESPONSÁVELPELA COTAÇÃO:

INome
~~~Pleto
E-mail:
VALIDADE DA PROPOSTA:45 dias
LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS*:
Local:

Nas dependências

da Empresa Adjudicada

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

Fone:

(41) 3254-2002

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

Checkln

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

ramal 848 ou 812

LOCAL. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS- até as 16:00 hs do dia 03/04/2013,
pelos seguintes meios:
- Endereço: Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão de
Compras - Seção de Processamento de Compras.
- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos
poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser
indicado o n.º da Proposta, nos horários de atendimento (dias úteis das 12 às 18 horas). As
especificações desta Carta Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega e
execução do serviço.

Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
OBjETO: contratação
Qt.
02

Nº
01

de empresade

Hotelaria,

conforme

abaixo:
Unitário

Especificações
Diárias, conforme especificações
Referência em anexo.

constantes

no Termo

Total

de

TOTAL
OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento

do orçamento.

CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO:
1-

Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente
estabelecidas
no país, cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente
processo e que satisfaçam integralmente
as condições do mesmo; e que apresentarem,
quando solicitado:
a. Dados pessoais do responsável
legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço
residencial);
b. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
c.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão negativa de
débito, emitida pelo INSS;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
e. Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através
de certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua
sede;
f.
Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho,
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
g. Banco / Agência / Conta;
h. Declaração de Exclusividade
emitida pela entidade ou Junta Comercial onde a
empresa está filiada, quando se aplicar.
2- No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
amostras, embalagem,
transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de
transporte, se houver), toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3- Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e
visita técnica prévia no local.
4- Em conformidade ao Decreto Estadual nº 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado
do Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5- A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de Justiça do Paraná,
quando houver obrigatoriedade.
Caso não haja a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, a
empresa deverá informar no momento em que enviar a carta-proposta preenchida.
6- Para julgamento
e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento,
as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos nesta proposta.
7- Quando da solicitação de documentação comprobatória,
a empresa deverá apresentar em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.
8- Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade
deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua
emissão;
9- A não apresentação
da documentação
elencada poderá acarretar a desclassificação
da
empresa no processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de
Empenho, momento no qual começará a contar o prazo de entrega.
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até
20 dias úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em
condições de ser liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta
de Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil
Brasileiro, bem como, a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por
Protocolo n.O 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
cento) sobre o valor da Nota de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da lei nº
15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou
não da licitação;
d)
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)
Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz;
f)
Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
g)
Não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Paraná, em face da vedação
estabelecida pela Resolução nº 09 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro
de 2005, bem como de servidores lotados no Departamento do Patrimônio e de
membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor de licitações;
h)
Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do
serviço, objeto deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida nos
artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/12, do Conselho Nacional de Justiça; e,
i)
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.
14- A apresentação de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de
preços, bem como, na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis
aplicáveis, inclusive, que a empresa encontra-se devidamente regularizada quanto aos
documentos de regularidade fiscal e não existem fatos impeditivos supervenientes à sua
contratação,
CERTIFICAMOSQUE ESTAMOSEM TOTAL ACORDOCOM AS CONDiÇÕESCONSTANTESDA PRESENTE
CARTA-PROPOSTADE COTAÇÃODE PREÇOS.
Curitiba, 27 de março de 2013.
Nome:

Assinatura:

1

_

Obs.: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada
por correio eletrônico não haverá necessidade.

Protocolo n.O 95.581/2013
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TRiBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Jndiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃODIRETAN.º 45/2013
PROTOCOLON.º 095.581/2013
TERMODE REFERÊNCIA
1.1. 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sito à Praça Nossa Senhora
de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo Servidora

í~1~~lll~~~~~~.i~!i~(.I'~~,â!.rii~!~i
•• ~iit~1Y1!Ií1i;~~\j~:~lItf!
2.1. Contratação de empresa hoteleira, localizada no município de Curitiba, com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 quilômetros
do Centro, para serviços de hospedagem em apartamento single superior ou luxo, conforme
descrito nSU2!:esenteTermo de Referência.

3.1. A contratação visa atender ao Treinamento em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação,
a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, conforme orientação da Comissão Permanente
de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça.
3.1.1. O fornecimento de hospedagem para o instrutor: o Juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da
Cunha Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente a fim de
desencadear
possível aperfeiçoamento
dos serviços judiciais, além de disseminar o
conhecimento em relação aos valores éticos e morais, troca de informações que permitam
aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação dos dados dos processos judiciais e
execução orçamentária na internet com linguagem clara gerando transparência, divulgação do

li~Ji(;i~z~msBfii~\1iií~~íl~a_~~:~~1j\'(L!='i!~II1r~JI.~(.íji]llY
4.1. A hospedagem deverá ocorrer em Hotel situado no município de Curitiba com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior). em distância não superior a 5 km do centro
da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros gastos como, por
exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobre os
Serviços.
4.2. Es ecificações do
<;:@e~~ri~1GJjo'
>:~.ç!~~'
13/04/2013
11/04/2013
Diárias
em
Apartamento
apartamento
single
Até 12hs
A partir das
single em hotel superior ou single
Diária
(meio-dia)
02
12hs
1
de categoria
(meio-dia)
S.
luxo, com café da
upenor
manhã incluso.
4.2.1. As acomodações deverão contar com, no mínimo, telefone; TV aberta; atendimento do

o

(~ii&~i~tm~~0frii2~~i~~~;Iiª~~~iq~I~~i~i~£:!ii;,i&~!iêi!~f:~TJ~.~j<<?'T':
00

0

i

5.1. A Supervisão, Orientação e Fiscalização dos Serviços ficará sob responsabilidade da Chefia
do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPRcomposta por dois ou mais membros indicados pela
Chefia da 2ª Vice-Presidência do TJPR.

í(J~~;!tfê&ªlmª~~'(g;ª£~iiii~(![£@rmtQ:'ºº9o$g;ii2J~~tIY!i;~l"Z2'!jTt.::ilt~\~;l!:lYjo';I:";~l"=!'::iiit!'JÚj;(i,l~
7.1. A prestação dos serviços, de que trata o objeto
acompanhada e fiscalizada pela Chefia do Gabinete da
servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento da
pela CONTRATADA e procederá ao atesto da(s) fatura(s)

deste Termo de Referência, será
2ª Vice-Presidência do TJPR e/ou
prestação dos serviços executados
correspondente(s) ao(s) serviço(s)

f~1!(~\~~:J~l~~~if::;~_~~~.~,~~~:tf~~~~,i2:J~n;!~:::>iF
~-J IY.:-'~ ,.:.:~.~.,J
""0"'::': '",o
8.1. O pagamento será feito pelo CONTRATANTE, mediante requerimento subscrito pela
CONTRATADA,contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos serviços prestados
e o atestado de efetiva execução dos serviços emitido pela Chefia do Gabinete da 2ª VicePresidência do TJPRou por servidor designado pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do
TJPR,no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.
Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS DO CREDOR - PESSOA IURíDICA
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

ESTADO:

CEP:

E-MAIL:

FONE:

FAX:

CNPJ:

INSe. EST:

CATEGORIA:

O

EMPRESA

O

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL

O

EMPRESA PÚBLICA

O

SOe. BENEFICENTE

O

OUTROS (ESPECIFICAR):
AGÊNCIA:

BANCO:
CONTA CORRENTE:

I

OBSERVAÇÕES:
1. Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;
2. Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJcorrespondente), caso
contrário o banco devolverá o pagamento;
3. Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento será efetuado através de
Ordem de Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do
Brasil, podendo ser retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação
da mesma, e terá um custo de R$ 12,00 (doze reais).

Nome completo do responsável

Protocolo n.o 95.581/2013
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27/03/13

I

Contratações

I

Diretas - T JPR

r=r:='
I

C9ntratações Diretas
•
•

bs
critérios de escolha do proponente que contratará com este Tribunal estão definidos na carta proposta.
I
O resultado desta cotação, com indicação do vencedor e do valor da contratação, estará disponível no link
httDs:/lportal. tjpr.jus. br/web/d p/contas".

I
i
I

Protocolo: 95.581/2013
Datalde Início da Cotacão: 27/3/2013
Datalde Fim da Cotacão: 3/4/2013
,

i

\

Num~ro:45

/Ano: 2013

Destino: 2a Vice-Presidência em Curitiba
Objeto:
Contratação de empresa para hospedagem

I
I

L-

,I

:: Download

\MMV.ljpr.j ul.br/contratacoes-di

l

retas

da Carta-Proposta

::

1/1

)'\ '

)"
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPj:
Insc. Estadual:
Endereço:

Bairro
Cidade / Estado
CEP:
Telefone:
E-mail:
FUNCIONÁRIO DA EMPRESARESPONSÁVELPELA COTACÃO:

INome

~~7P'eto
E-mail:

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias
LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUCÃO DOS SERVICOS*:
Local:

Nas dependências

da Empresa Adjudicada

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

Fone:

(41) 3254-2002

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

ramal 848 ou 812

Check In

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

LOCAL. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS - até as 16:00 hs do dia 03/04/2013,
pelos seguintes meios:
- Endereço: Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão de
Compras - Seção de Processamento de Compras.
- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos
poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser
indicado o n.º da Proposta, nos horários de atendimento (dias úteis das 12 às 18 horas). As
especificações desta Carta Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega e
execução do serviço.

Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAl,. DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIViSÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
OBjETO: contratação
Qt.
02

Nº
01

de empresade

Hotelaria,

conforme

abaixo:

Especificações
Diárias, conforme especificações
constantes
Referência em anexo.

Unitário
no Termo

Total

de

TOTAL
OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento

do orçamento.

CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO:
1-

Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente
estabelecidas
no país, cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente
processo e que satisfaçam integralmente
as condições do mesmo; e que apresentarem,
quando solicitado:
a. Dados pessoais do responsável
legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço
residencial);
b. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
c.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão negativa de
débito, emitida pelo INSS;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
e. Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através
de certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua
sede;
f.
Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho,
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
g. Banco / Agência / Conta;
h. Declaração de Exclusividade
emitida pela entidade ou Junta Comercial onde a
empresa está filiada, quando se aplicar.
2- No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
amostras, embalagem.
transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de
transporte, se houver), toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3- Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e
visita técnica prévia no local.
4- Em conformidade ao Decreto Estadual nº 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado
do Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5- A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de Justiça do Paraná,
quando houver obrigatoriedade.
Caso não haja a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, a
empresa deverá informar no momento em que enviar a carta-proposta preenchida.
6- Para julgamento
e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento,
as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos nesta proposta.
7- Quando da solicitação de documentação comprobatória, a empresa deverá apresentar em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.
8- Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade
deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua
emissão;
9- A não apresentação
da documentação
elencada poderá acarretar a desclassificação
da
empresa no processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de
Empenho, momento no qual começará a contar o prazo de entrega.
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até
20 dias úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em
condições de ser liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta
de Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil
Brasileiro, bem como, a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
30º (trigésimo) dia de atraso injustificado. sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por
Protocolo n.o 95.581/2013
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Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
cento) sobre o valor da Nota de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da lei nº
15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou
não da licitação;
d)
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)
Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz;
f)
Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
g)
Não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados ao Tribunal de justiça do Paraná, em face da vedação
estabelecida pela Resolução nº 09 do Conselho Nacional de justiça, de 6 de dezembro
de 2005, bem como de servidores lotados no Departamento do Patrimônio e de
membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor de licitações;
h)
Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de
justiça do Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do
serviço, objeto deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida nos
artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/12, do Conselho Nacional de justiça; e,
i)
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.
14- A apresentação de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de
preços, bem como, na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis
aplicáveis, inclusive, que a empresa encontra-se devidamente regularizada quanto aos
documentos de regularidade fiscal e não existem fatos impeditivos supervenientes à sua
contratação,
CERTIFICAMOSQUE ESTAMOSEM TOTAL ACORDOCOM AS CONDiÇÕESCONSTANTESDA PRESENTE
CARTA-PROPOSTADE COTAÇÃODE PREÇOS.
Curitiba, 1 de abril de 2013.
Nome:

Assinatura:

1

_

Obs.: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada
por correio eletrônico não haverá necessidade.

Protocolo n.o 95.581/2013
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PROPOSTACONTRATAÇÃODIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLON.º 095.581/2013
TERMO DE REFERÊNCIA
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1.1. 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sito à Praça Nossa Senhora
de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo Servidora
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2.1. Contratação de empresa hoteleira, localizada no município de Curitiba, com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 quilômetros
do Centro, para serviços de hospedagem em apartamento single superior ou luxo, conforme

~.i~.,il.i~~~~~:"'tj~ti~G.Ra't"".:L:!!jlIi111~1~~,~íil.í)llt~~:\;~R

3.1. A contratação visa atender ao Treinamento em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação,
a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, conforme orientação da Comissão Permanente
de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça.
3.1.1. O fornecimento de hospedagem para o instrutor: o Juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da
Cunha Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente a fim de
desencadear
possível aperfeiçoamento
dos serviços judiciais,
além de disseminar
o
conhecimento em relação aos valores éticos e morais, troca de informações que permitam
aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação dos dados dos processos judiciais e
execução orçamentária na internet com linguagem clara gerando transparência, divulgação do
papel e das ações do Poder Judiciário, entre outros.
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4.1. A hospedagem deverá ocorrer em Hotel situado no município de Curitiba com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 km do centro
da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros gastos como, por
exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobre os
Serviços.
4.2. Es ecificações do uarto.
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13/04/2013
11/04/2013
Diárias
em
Apartamento
apartamento
single
Até 12hs
A partir das
single em hotel superior
ou single
Diária
(meio-dia)
12hs
02
1
de categoria
(meio-dia)
S.
luxo, com café da
upenor
manhã incluso.
4.2.1. As acomodações deverão contar com, no mínimo, telefone; TV aberta; atendimento do
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5.1. A Supervisão, Orientação e Fiscalização dos Serviços ficará sob responsabilidade da Chefia
do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPRcomposta por dois ou mais membros indicados pela
Chefia da 2ª Vice-Presidência do TjPR.
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7.1. A prestação dos serviços, de que trata o objeto
acompanhada e fiscalizada pela Chefia do Gabinete da
servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento da
pela CONTRATADA e procederá ao atesto da(s) fatura(s)

~oeP
...•.
'.•...........
~.

deste Termo de Referência, será
2ª Vice-Presidência do TJPR e/ou
prestação dos serviços executados
correspondente(s) ao(s) serviço(s)
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8.1. O pagamento será feito pelo CONTRATANTE, mediante requerimento subscrito pela
CONTRATADA, contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos serviços prestados
e o atestado de efetiva execução dos serviços emitido pela Chefia do Gabinete da 2ª VicePresidência do TJPRou por servidor designado pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do
TJPR,no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.
1" '_.' ..

~h:,.":.~-.~!!flp_.t.~'._~;~J1L.
:,~,~~'~~,:,:,<::;,
..-.::-.
c:::~~':-.:
.._.., ,.".,:,',.,"".",_"'~41liilt,J

x-,x

' .. _,,__;

Protocolo n.o 95.581/2013

4/5 bs68

l

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
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PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS DO CREDOR - PESSOA IURíDlCA
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

ESTADO:

CEP:

E-MAIL:

FONE:

FAX:

CNPJ:

INSe. EST:

CATEGORIA:

O

EMPRESA

O

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL

O

EMPRESA PÚBLICA

O

SOe. BENEFICENTE

O

OUTROS (ESPECIFICAR):
AGÊNCIA:

BANCO:
CONTA CORRENTE:

I

OBSERVAÇÕES:
1. Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;
2. Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJcorrespondente), caso
contrário o banco devolverá o pagamento;
3. Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento será efetuado através de
Ordem de Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do
Brasil, podendo ser retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação
da mesma, e terá um custo de R$ 12,00 (doze reais).

Nome completo do responsável

Protocolo n.o 95.581/2013
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Jh~neffer Dias Sebastiao

De:1

Jheneffer Dias Sebastiao em nome de compras
terça-feira, 2 de abril de 2013 14:07
compras
Solieitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
045.2013 - 095581.13 - hospedagem.doe

Enviado em:
I

Parà:
Ass~nto:
i
Ane)(os:

I

Destinatário

Con~role:

Entrega

Ler

compras
'gerencia.brasiI500@bristolhotei
jns@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

rsm@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

amv@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

dx30@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

bs69@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

dI16@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

cs54@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

caue@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

bs68@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

jlvg@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

bq19@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

cape@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

afr@tjpr.jus.br

Entregue: 02/04/2013 14:07

Jheneffer Dias Sebastiao

Lida: 02/04/2013 14:08

Cauê Basso Pucci

Lida: 02/04/2013 14:18

Juares Neckel dos Santos

Lida: 02/04/2013 14:36

Sara Daiane Pereira de Almeida

Lida: 02/04/2013 15:20

Carlos Eduardo Gironda
Cabrera

Excluído: 02/04/2013 17:57

Prezados Senhores,

I

Solicitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
participação deste certame, por gentileza responder este e-maU com a informação.
Em cto de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
comdas@tjpr.jus.br
Visitelnosso site: http://www.tjpr.jus.br e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações
http://WWW.tipr.ius.br/depatllicitacoes/contratacao
d ireta.asp
http://www.tjpr.jus.br/licitacaoli
ndex. asp

I

Antecipadamente

diretas.

gratos,

JhenJffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone/Fax: (41) 3254-2002 ramal 845

~t~--

1

_

Departamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

2

Jheneffer Dias Sebastiao

I

De:
Enviado em:
I

Para:
Assuhto:
I
Anexos:

I

Controle:

Jheneffer Dias Sebastiao em nome de compras
segunda-feira, 1 de abril de 2013 13:56
compras
Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
045.2013 - 095581.13 - hospedagem.doc
Destinatário

Entrega

Ler

compras
'reseNas@ hotel nikko.com.br'
,reseNas.ctr@deville.com.br'
'reseNas@ hotel nikko.com.br'
reseNas. pr@goldentulip.com.br
'batel@harborhoteis.com.br'
'reseNas@slavierohoteis.com.br
'reseNas02@hotelroochelle.con
'perseu. feitosa@pestana.com'
'montecastello@montecastello.'
cape@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

amv@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

jlvg@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

cs54@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

caue@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

bs68@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

dx30@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

bs69@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

dI16@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

afr@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

rsm@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

jns@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

bq19@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:57

Juares Neckel dos Santos

Lida: 01/04/2013 14:08

Jheneffer Dias Sebastiao

Lida: 01/04/2013 14:00

Cauê Basso Pucci

Lida: 01/04/2013 14:32

Prezamos Senhores,

I

Solicitéllmos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
participação deste certame, por gentileza responder este e-maU com a informação.
Em cako de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
compras@tjpr.jus.br
Visite 10sso site: hUp://www.tjpr.jus.br e acesse o Iink para consulta de editais de licitação e contratações
http://www.tipLjus.br/depat/licitacoes/contratacao
direta. asp
1

diretas.

http://www.tjpr.jus.br/licitacao/index.asp
Antecipadamente

gratos,

Jheneffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone/Fax: (41) 3254-2002 ramal 845
Divisão de Compras
Departamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

2

Jheneffer Dias Sebastiao

I

De:
EnJiado em:
I

Para:
Ass~nto:
I
Anexos:

I

Controle:

Jheneffer Dias Sebastiao em nome de compras
segunda-feira, 1 de abril de 2013 13:35
compras
Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
045.2013 - 095581.13 - hospedagem.doe
Destinatário

Entrega

ler

compras
.contato@novovernonhotel.corT
cape@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

rsm@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

caue@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

cs54@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

bs68@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

bs69@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

dx30@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

dI16@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

jlvg@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

afr@tjprjus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

bq19@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

amv@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

jns@tjpr.jus.br

Entregue: 01/04/2013 13:35

Jheneffer Dias Sebastiao

Lida: 01/04/2013 13:37

Cauê Basso Pucci

Lida: 01/04/2013 13:55

Juares Neckel dos Santos

Lida: 01/04/2013 14:08

Prezados Senhores,
soJitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
part;cipação deste certame. por gentileza responder este e-mail com a informação.
Em baso de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
~ras@tipr.ius.br
Visitk nosso site: http://www.tjpr.jus.br e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações
http://www.tjpr.jus.br/depat/licitacoes/contratacao
direta.asp
http://www.tjpr.ius.br/licitacaoli
ndex. asp
Ante~iPadamente gratos,
Jheneffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone/Fax: (41) 3254-2002 ramal 845
Divi~ão de Compras
Dep~rtamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

1

diretas.

~:~~~~J'

'-~'~tM'n~%~",_

2

Jheneffer Dias Sebastiao

De:1

Jheneffer Dias Sebastiao em nome de compras
quarta-feira, 27 de março de 2013 18:21

Enviado em:

Par1:
I

Assunto:
I
Ane:xos:
\

Destinatário

Controle:

Entrega

Ler

compras
'reservas.pr@goldentu

Iip.com.b

'co ntato@hotelestreladosul.corr
jns@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

amv@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

jlvg@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21
Lida: 27/03/2013 18:21

Cauê Basso Pucci
dx30@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

bs69@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

dI16@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

bq19@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

cs54@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

caue@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

bs68@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

afr@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

rsm@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

cape@tjpr.jus.br

Entregue: 27/03/2013 18:21

Jheneffer Dias 5ebastiao

Lida: 27/03/2013 18:21

Mario Jose Borba da Costa
Junior

Lida: 01/04/2013 13:24

Juares Neckel dos Santos

Lida: 01/04/2013 12:35

preZ~dos Senhores,

I

Solicitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
partitipação deste certame, por gentileza responder este e-mail com a informação.
Em c6so de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
compras@tjpr.jus.br
ViSitei nosso site: http://www.tjpr.jus.br e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações
http:! ~www.tjpr.jus.br/depat/licitacoes/contratacao
direta .asp
http://www.tjpr.jus.br/licitacao/i
ndex. asp

I.

Antecipadamente

gratos,

Jhenlffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone/Fax: (41) 3254-2002 ramal 845

DiVisr

de

Compras
1

diretas.

Departamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

2

Jhbneffer Dias Sebastiao
De:

Eventos - Hotel Batel <eventos@hotelbatel.com.br>
terça-feira, 2 de abril de 2013 08:26
Jheneffer Dias Sebastiao
RES:Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

EnJiado em:
Para:
Assunto:
I

Pre~ados,
bom dia,
I
Agradecemos o interesse em consultar o Harbor Hotel Batel, porém, infelizmente
doqumentação exigida para contratar com órgãos públicos.
De qualquer forma agradecemos e colocamo-nos

à

nossa empresa não dispõe de toda

disposição para futuras negociações.

Atern::IQ5a!l~I'l1:e,
(;am R{$íta
DepartarnenL'D CornerclallntetTiO • Harbor HotelSatel
p (41) 3523-5800
ISI: éven~~oorhótélbateLrom.i)r
'ft www.harbomoteis.com.br

Barbor
ÍHOTÉll\I

I

----.----------.-.------.-------,----

De: batel@harborhoteis.com.br
[mailto:batel@harborhoteis.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 1 de abril de 2013 15:58
Pa~a: 'Eventos - Hotel Batel'
Assunto: ENC: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

__ __ ._---_._- ._-_._--

----------------_._""~~""----_._-_.

._.

De:1Jheneffer Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
Em nome de compras
iviada em: segunda-feira, 1 de abril de 2013 13:56
Para: compras
Ass~nto: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

Prezados Senhores,
SoliCitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
participação deste certame, por gentileza responder este e-mail com a informação.
Em ~aso de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
compras@tjpr.jus.br
Visite nosso site: http://www.tjpr.jus.br e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações
httpj /www.tjpr.jus.br/depat/licitacoes/contratacao
direta. asp
http://www.tjpr.jus.br/licitacao/index.asp
Ant~cipadamente

gratos,

Jherileffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone/Fax: (41) 3254-2002 ramal 845
Divi$ão de Compras
Departamento do Patrimônio
1

diretas.

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

2

•

Jh~néffer Dias Sebastiao
% . I
Del

Four Points by Sheraton Curitiba - Supervisor de Reservas <l'0oq
< reservas.fpsc@atlanticahotels.com.br>
sexta-feira, 5 de abril de 2013 16:55
compras
RES:Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
045 2013 - 09558113 - hospedagem.doc

"o

Enviado em:
Pata:
Assunto:
I
An~xos:

Olá Jheneffer.
Se&ue em anexo a proposta.

Atenciosamente,
An&elo Castro
Supervisor de Reservas / Reservations Supervisor
UI' Points by Sheraton Curitiba

(55,41) 3340-4000/

(55 41) Fax: 3340-4001

www.atlanticahotels.com.br
Este;trpresente em todo o Brasil. É o mínimo que podemos fazer por você!

-Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber
esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apagueo. Agradecemos sua cooperação.
TMis message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the
Jdressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received
this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

De:i Jheneffer Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
Em nome de compras
En~iada em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 15:44
Para: compras
Assunto: ENC: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

Prezados Senhores,
Soliçitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
participação deste certame, por gentileza responder este e-mail com a informação.
Em caso de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
compras@tjpr.jus.br
Visi~e nosso site: http://www.tjpr.jus.br

e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações
1

diretas.

http://www.tjpr.jus.br/depat/licitacoes/contratacao
http://www.tjpr.jus.br/licitacao/index.asp
Antecipadamente

direta.asp

gratos,

Jheneffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone/Fax: (41) 3254-2002 ramal 845
Divisão de Compras
Departamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

2

f

,

'

CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
DADOS DA EMPRESA;
Razão Social:

Hotel Curitiba Capital

Nome Fantasia:

Four Points by Sheraton Curitiba

CNPJ:

(),j

3)9, fJ II ()C(JI-

~ .

Insc. Estadual:
Endereço:
Avenida Sete de Setembro, 4211
Bairro

Batel

Cidade / Estado

Curitiba/ PR

CEP:

80250-210

Telefone:

41 3340-4000

E-mail:

reservas. fpsc@atlanticahotels.com.br

.

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA RESPONSÁVELPELA COTAÇÃO:
Nome
completo:

Angelo Estevão de Castro

RG:
E-mail:

reservas. fpsc@atlanticahotels.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias
LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS*:
Local:

Nas dependências

da Empresa Adjudicada

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

Fone:

(41) 3254-2002

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

ramal 848 ou 812

Checkln

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

LOCAL, DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS - até as 16:00 hs do dia 03/04/2013,
pelos seguintes meios:
- Endereço: Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão de
Compras - Seção de Processamento de Compras.
- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos
poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser
indicado o n.º da Proposta, nos horários de atendimento (dias úteis das 12 às 18 horas). As
especificações desta Carta Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega e
execução do serviço.

Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
OBIETO: contratação
Nº

Qt.

01

02

de empresade

Hotelaria,

conforme

abaixo:

Especificações
Diárias, conforme especificações
Referência em anexo.

constantes

no Termo

de

Total

434,70

869,40
869,40

TOTAL
OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento

Unitário

do orçamento.

CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO:
1-

Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente estabelecidas
no país, cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente
processo e que satisfaçam integralmente
as condições do mesmo; e que apresentarem,
quando solicitado:
a. Dados pessoais do responsável
legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço
residencial) ;
b. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
c.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão negativa de
débito, emitida pelo INSS;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
e. Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através
de certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua
sede;
f.
Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho,
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
g. Banco / Agência / Conta;
h. Declaração de Exclusividade
emitida pela entidade ou Junta Comercial onde a
empresa está filiada, quando se aplicar.
2- No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
amostras, embalagem, transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de
transporte. se houver), toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3- Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e
visita técnica prévia no local.
4- Em conformidade ao Decreto Estadual nº 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado
do Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5- A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de Justiça do Paraná,
quando houver obrigatoriedade. Caso não haja a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, a
empresa deverá informar no momento em que enviar a carta-proposta preenchida.
6- Para julgamento
e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento,
as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos nesta proposta.
7- Quando da solicitação de documentação comprobatória, a empresa deverá apresentar em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.
8- Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade
deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua
emissão;
9- A não apresentação
da documentação
elencada poderá acarretar a desclassificação
da
empresa no processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de
Empenho, momento no qual começará a contar o prazo de entrega.
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até
20 dias úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em
condições de ser liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta
de Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil
Brasileiro, bem como, a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por
Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.Q45/2013
PROTOCOLO N.Q095.581/2013
cento) sobre o valor da Nota de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da lei nQ
15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou
não da licitação;
d)
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)
Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz;
f)
Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
g)
Não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Paraná, em face da vedação
estabelecida pela Resolução nQ09 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro
de 2005, bem como de servidores lotados no Departamento do Patrimônio e de
membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor de licitações;
h)
Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do
serviço, objeto deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida nos
artigos 1Qe 2Qda Resolução nQ 156/12, do Conselho Nacional de Justiça; e.
i)
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.
14- A apresentação de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de
preços, bem como, na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis
aplicáveis, inclusive. que a empresa encontra-se devidamente regularizada quanto aos
documentos de regularidade fiscal e não existem fatos impeditivos supervenientes à sua
contratação,
CERTIFICAMOSQUE ESTAMOSEMTOTAL ACORDOCOM AS CONDiÇÕESCONSTANTESDA PRESENTE
CARTA-PROPOSTADE COTAÇÃODE PREÇOS.
Curitiba, 5 de abril de 2013.
Nome:

Assinatura:

1

_

Obs.: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada
por correio eletrônico não haverá necessidade.

Protocolo n.O 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Jndiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
TERMO DE REFERÊNCIA
1.1. 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sito à Praça Nossa Senhora
de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo Servidora

~~e;ii~,\;~~~t.~i'~G;,;,,@.;ii~i,~~~~,i\.1I1ja"~";4;lli~.
2.1. Contratação de empresa hoteleira, localizada no município de Curitiba, com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 quilômetros
do Centro, para serviços de hospedagem em apartamento single superior ou luxo, conforme
descrit2~resente
Termo de Referência.

~t'ã.{~;II.~l~{~1"'~1(}il1al""::i:~i}i-;,;;:
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3.1. A contratação visa atender ao Treinamento em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação,
a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, conforme orientação da Comissão Permanente
de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça.
3.1.1. O fornecimento de hospedagem para o instrutor: o Juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da
Cunha Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente
a fim de
desencadear
possível
aperfeiçoamento
dos serviços judiciais,
além de disseminar
o
conhecimento
em relação aos valores éticos e morais, troca de informações que permitam
aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação dos dados dos processos judiciais e
execução orçamentária na internet com linguagem clara gerando transparência, divulgação do

1i.~:~ggi~;.B~ra~il'~lil~~~iwil~;~.I~]~lalPj;'hIBM$
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4.1. A hospedagem deverá ocorrer em Hotel situado no município de Curitiba com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 km do centro
da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros gastos como, por
exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobre os
Serviços.
4.2. Es ecificações do

Gl1\'eçkbil'
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Apartamento
single
em hotel
1
de categoria
S'
upenor
4.2.1. As acomodações

Diárias
em
apartamento
single
superior
ou single
Diária
02
luxo, com café da
manhã incluso.
deverão contar com, no mmlmo, telefone;

11/04/2013
A partir das
12hs
(meio-dia)
TV aberta;

13/04/2013
Até 12hs
(meio-dia)

atendimento

do

£[~ii~.~~~~I~â~]~~~~~i~1~~~~~~!,~~£.i]~J]i~~1~;~
5.1. A Supervisão, Orientação e Fiscalização dos Serviços ficará sob responsabilidade da Chefia
do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPRcomposta por dois ou mais membros indicados pela
Chefia da 2ª Vice-Presidência do TJPR.

!1i~Jm~,~jª1l'l~~liiçºiiRã*rtllªm~'!ill3~I~~º~~~Jl'tl'i11;5]jZl~]!1~:"l11111_1J'r]"-']']~.
7 .1. A prestação dos serviços, de que trata o objeto
acompanhada
e fiscalizada pela Chefia do Gabinete da
servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento
da
pela CONTRATADA e procederá ao atesto da(s) fatura(s)

deste Termo de Referência, será
2ª Vice-Presidência do TJPR e/ou
prestação dos serviços executados
correspondente(s)
ao(s) serviço(s)

'pn~.,~d~J~),~1~~I~ISid
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8.1. O pagamento
será feito pelo CONTRATANTE, mediante requerimento
subscrito pela
CONTRATADA, contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos serviços prestados
e o atestado de efetiva execução dos serviços emitido pela Chefia do Gabinete da 2ª VicePresidência do TJPR ou por servidor designado pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do
TJPR, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.
q~ql,pq~"'(
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DiRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS DO CREDOR - PESSOA IURíDICA
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

ESTADO:

CEP:

E-MAIL:

FONE:

FAX:

CNPJ:

INSe. EST:

CATEGORIA:

O

EMPRESA

O

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL

O

EMPRESA PÚBLICA

O

SOe. BENEFICENTE

O

OUTROS (ESPECIFICAR):

BANCO:
CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:

I

OBSERVAÇÕES:
L Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;
caso
2. Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJcorrespondente),
contrário o banco devolverá o pagamento;
3. Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento será efetuado através de
Ordem de Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do
Brasil, podendo ser retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação
da mesma, e terá um custo de R$ 12,00 (doze reais).

Nome completo do responsável

Protocolo n.o 95.581/2013
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Pedido de Certidão Negativa de Débito

Página 1 de 1

Pedido de Certidão Negativa de Débito
Verifique os dados abaixo. Se estiverem incorretos, cancele e procure uma Unidade de
Atendimento da RFB da jurisdição de sua empresa para atualização de seu cadastro. Se
corretos, confirme.
Nome: HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 4211
Bairro :AGUA VERDE
Município / Estado :14.068/6

- CURITIBA - PR

CEP : 80250-210

htip://wwwO 1O.dataprev.gov.br/CWS/BIN/pcndI.asp

05/04/2013

,Pedido CND Via Internet XX

Página 1 de 1

Pedido de Certidão Negativa de Débito

A RFB informa:
A emissão automática da certidão não foi possível em razão da existência de
pendências nos sistemas da RFB e/ou PGFN. Essas pendências podem ser
verificadas por meio do link "Consulta Regularidade
Contribuições
Previdenciárias",
com a utilização de senha de acesso, ou dirigindo-se a uma
Unidade de Atendimento
da RFB e/ouUnidade da PGFN de sua jurisdição,
com o formulário "solicitação
de pesquisa de situação fiscal e cadastral RFB e relatório de restrições de tributos previdenciários"
preenchido. Após
regularização das pendências, novo pedido poderá ser feito na internet para
obtenção da certidão.
Para a finalidade 1 (Averbação de Imóveis) será necessário dirigir-se a uma das
Unidades de Atendimento da RFB de sua jurisdição para regularização das
pendências.

http://wwwOl0.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws

,

_mv2.asp

05/04/2013

Jheneffe.r Dias Sebastiao
~..
De::

Radisson Hotel Curitiba - Reservas / Supervisara de Reserv
< reservas.rhe@atlantieahotels.eom.br>
sexta-feira, 5 de abril de 2013 16:06
compras

En'1iado em:
Para:
Ass~nto:

"'0'000:

~

"o

RES:Solieitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
045 2013 - 09558113 - hospedagem.doe

Anéxos:

Boa tarde Jheneffer,
Segue anexo valores do Radisson Curitiba.
I

As r~servas poderão ser confirmadas

mediante a disponibilidade

do Hotel e os valores tem validade até 30/06/13.

Atel~ciosamente,
I

H'11ila Palu
.:>upervisora de Reservas

Racilisson Hotel Curitiba
(5541) 3351-2222/ (55 41) 3351-2221
1

WW'IN

.atlanticahotels.com.

br

Estar presente em todo o Brasil. É o mínimo que podemos fazer por você!

-Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber
esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apaguen. Agradecemos sua cooperação.
Thi~ message may contain confidential and/or privileged information. If Vou are not the addressee or authorlzed to receive this for the
..•ddressee, Vou must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If vou have received
thls message in errar, please advise the sender immedlately by reply e-mail and delete this message. Thank Vou for your cooperation.
,

De: Jheneffer Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
Em nome de compras
Envi~da em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 15:03
Para: compras
Assl!nto: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

PrezÇ:ldosSenhores,
Solicitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
partibipação deste certame, por gentileza responder este e-mail com a informação.
Em caso de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
compras@tjpr.jus.br
Visite nosso site: http://www.tjpr.jus.br

e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações
1

diretas.

http://www.tipr.ius.br/depat/I icitacoes/contratacao
http://www.tjpr.jus.br/licitacao/index.asp
Antecipadamente

d ireta.asp

gratos,

Jheneffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone/Fax: (41) 3254-2002 ramal 845
Divisão de Compras
Departamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

2

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:

HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A

Nome Fantasia:

RADISSON HOTEL CURITIBA

CNPJ:

03.554.611/0003-31

Insc. Estadual:

9036182480

Endereço:
AV. SETE DE SETEMBRO, 5.190
Bairro

BATEL

Cidade / Estado

CURITIBA

CEP:

80.240-000

Telefone:

413351-2222

E-mail:

Reservas. rhc@atlanticahotels.com.br

FUNCIONÁRIO DA EMPRESARESPONSÁVELPELA COTACÃO:
Nome
completo:

CAMILA MARIA PALÚ

RG:
E-mail:

Reservas. rhc@atlanticahotels.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias
LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUCÃO DOS SERVICOS*:
Local:

Nas dependências

da Empresa Adjudicada

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

Fone:

(41) 3254-2002

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

Checkln

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

ramal 848 ou 812

LOCAL DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS- até as 16:00 hs do dia 03/04/2013,
pelos seguintes meios:
- Endereço: Rua. Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão de
Compras - Seção de Processamento de Compras.
- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos
poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser
indicado o n.º da Proposta, nos horários de atendimento (dias úteis das 12 às 18 horas). As
especificações desta Carta Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega e
execução do serviço.

Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Jndiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
OBIETO: contratação
Ot.
02

Nº
01

de empresade

Hotelaria,

conforme

abaixo:

Especificações
Diárias, conforme especificações
constantes
Referência em anexo.

no Termo

de

TOTAL
OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento

Unitário

Total

R$
396,75

R$
793,50
R$
793,50

do orçamento.

CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO:
1-

Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente estabelecidas
no país, cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente
processo e que satisfaçam integralmente
as condições do mesmo; e que apresentarem,
quando solicitado:
a. Dados pessoais do responsável
legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço
residencial);
b. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
c.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão negativa de
débito, emitida pelo INSS;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
e. Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através
de certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua
sede;
f.
Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho,
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
g. Banco / Agência / Conta;
h. Declaração de Exclusividade
emitida pela entidade ou Junta Comercial onde a
empresa está filiada, quando se aplicar.
2- No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
amostras, embalagem, transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de
transporte, se houver). toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3- Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e
visita técnica prévia no local.
4- Em conformidade ao Decreto Estadual nº 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado
do Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5- A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de Justiça do Paraná,
quando houver obrigatoriedade. Caso não haja a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, a
empresa deverá informar no momento em que enviar a carta-proposta preenchida.
6- Para julgamento
e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos nesta proposta.
7- Quando da solicitação de documentação comprobatória, a empresa deverá apresentar em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.
8- Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade
deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua
emissão;
9- A não apresentação
da documentação
elencada poderá acarretar a desclassificação
da
empresa no processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de
Empenho, momento no qual começará a contar o prazo de entrega.
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até
20 dias úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em
condições de ser liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta
de Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil
Brasileiro, bem como, a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
Protocolo n.O 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por
cento) sobre o valor da Nota de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da lei nº
15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou
não da licitação;
d)
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)
Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz;
f)
Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
g)
Não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Paraná, em face da vedação
estabelecida pela Resolução nº 09 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro
de 2005, bem como de servidores lotados no Departamento do Patrimônio e de
membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor de licitações;
h)
Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do
serviço, objeto deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida nos
artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/12, do Conselho Nacional de Justiça; e,
i)
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.
14- A apresentação de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de
preços, bem como, na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis
aplicáveis, inclusive, que a empresa encontra-se devidamente regularizada quanto aos
documentos de regularidade fiscal e não existem fatos impeditivos supervenientes à sua
contratação,
CERTIFICAMOSQUE ESTAMOSEMTOTAL ACORDOCOM AS CONDiÇÕESCONSTANTESDA PRESENTE
CARTA-PROPOSTADE COTAÇÃODE PREÇOS.
Curitiba, 5 de abril de 2013.
Nome:

Assinatura:

CAMILA MARIA PALÚ

1

_

Obs.: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada
por correio eletrônico não haverá necessidade.

Protocolo n.O 95.581/2013
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CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃODIRETAN.º 45/2013
PROTOCOLON.º 095.581/2013
TERMODE REFERÊNCIA

de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo Servidora
responsável: Chefe de Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPR.
2.1. Contratação de empresa hoteleira, localizada no município de Curitiba, com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 quilômetros
do Centro, para serviços de hospedagem em apartamento single superior ou luxo, conforme

"{~~l1Ii~1
•• ~~~Eilír;;~t[;r~1~.11,[~!3iltúil\
•• i~1_'il-11Ijll~lilFGilt~:"~IIIIII>L3r111
3.1. A contratação visa atender ao Treinamento em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação,
a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, conforme orientação da Comissão Permanente
de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça.
3.1.1. O fornecimento de hospedagem para o instrutor: o Juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da
Cunha Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente a fim de
desencadear
possível aperfeiçoamento
dos serviços judiciais, além de disseminar o
conhecimento em relação aos valores éticos e morais, troca de informações que permitam
aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação dos dados dos processos judiciais e
execução orçamentária na internet com linguagem clara gerando transparência, divulgação do

li\l1i~~i~iWi~~4ii,~~~~iiiiâ~ilbi\_~'\I~Cll.líl~.'II_
4.1. A hospedagem deverá ocorrer em Hotel situado no município de Curitiba com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 km do centro
da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros gastos como, por
exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobre os
Serviços.
4.2. Es
uarto.

Apartamento
single em hotel
1
de categoria
S'
upenor
4.2.1. As acomodações

13/04/2013
11/04/2013
Diárias
em
apartamento
single
Até 12hs
A partir das
superior ou single
Diária
(meio-dia)
12hs
02
(meio-dia)
luxo, com café da
manhã incluso.
deverão contar com, no mmlmo, telefone; TV aberta; atendimento do

~~l~!~~~~~~l~~)~12,~;t~fr.e"~1i=,q

~~~~~t~..!_..~E)~~~~..d~I~~.~.'!~~(~.~~,~~f. 2.r:,~,g,P9,l~i.g~
••.
~dO
l!5::,i?mJiJ.El~J~.9Q,l~Il~ªÇª£!ts1f!!1lçªJI£8;,<£~()'Jª:@â~~ElryIÇ~@j;\\\,
__iKI.~It_BMk~:&é;S;;!}ill**,*-.~l;;~l;;1ú~1:~j
5.1. A Supervisão, Orientação e Fiscalização dos Serviços ficará sob responsabilidade da Chefia
do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPRcomposta por dois ou mais membros indicados pela
Ch.efia d~ 2:\lice-Presid~nci~ doTJ.~R..

!~.,fr~~J:Jr~[ª~L~ª~~~ÇQll1âi2líij~ªm~!iÍlºI(g~~gºsO"~ll!l._t~tlllil~
•• li~lll;~rllV~rl~~\II=o,ii::r]
7.1. A prestação dos serviços, de que trata o objeto
acompanhada e fiscalizada pela Chefia do Gabinete da
servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento da
pela CONTRATADA e procederá ao atesto da(s) fatura(s)
,p~~?tado(st(~pó2~~,rem sid() E),~,~,l!!inados,_~,eP_r()~~d92~

deste Termo de Referência, será
2ª Vice-Presidência do TJPR e/ou
prestação dos serviços executados
correspondente(s) ao(s) serviço(s)
,_"",,_
.._.., "_0"

~~~I£~~t~I!\;rit~;!\~'h;Y.!rl.;;ft!;21'll!~.íWll~'\;~~!t:!',,!iW'7r~J,1~l.;1_1"1~::di.;ó;K.\\:,~~'1;lW\
8.1. O pagamento será feito pelo CONTRATANTE, mediante requerimento subscrito pela
CONTRATADA,contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos serviços prestados
e o atestado de efetiva execução dos serviços emitido pela Chefia do Gabinete da 2ª VicePresidência do TJPRou por servidor designado pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do
TJPR,no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.
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TRiBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS DO CREDOR - PESSOA IURíDICA
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

ESTADO:

CEP:

E-MAiL:

FONE:

FAX:

CNPJ:

INSe. EST:

CATEGORIA:

D

EMPRESA

D

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL

D

EMPRESA PÚBLICA

D

SOe. BENEFICENTE

D

OUTROS (ESPECIFICAR):

BANCO:
CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:
I

OBSERVAÇÕES:
l. Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;
2. Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJcorrespondente), caso
contrário o banco devolverá o pagamento;
3. Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento será efetuado através de
Ordem de Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do
Brasil, podendo ser retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação
da mesma, e terá um custo de R$ 12,00 (doze reais).

Nome completo do responsável

Protocolo n.o 95.581/2013
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Peqido de Certidão Negativa de Débito

Página 1 de 1

~!':.gues

do governo ,_

••

Pedido de Certidão Negativa de Débito
Verifique os dados abaixo. Se estiverem incorretos, cancele e procure uma Unidade de
Atendimento da RFB da jurisdição de sua empresa para atualização de seu cadastro. Se
corretos, confirme.
Nome: HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A
Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 4211
Bairro :AGUA VERDE
Município / Estado :14.068/6

- CURITIBA - PR

CEP : 80250-210

http://wwwOIO.dataprev.gov.br/CWS/BIN/pcndI.asp

t

_

05/04/2013

I

Pedido CND Via Internet XX

Página 1 de 1

Pedido de Certidão Negativa de Débito

A RFB informa:
A emissão automática da certidão não foi possível em razão da existência de
pendências nos sistemas da RFB e/ou PGFN. Essas pendências podem ser
verificadas por meio do link "Consulta Regularidade
Contribuições
Previdenciárias
com a utilização de senha de acesso, ou dirigindo-se a uma
Unidade de Atendimento
da RFB e/ouUnidade da PGFN de sua jurisdição,
com o formulário "solicitação
de pesquisa de situação fiscal e cadastral RFB e relatório de restrições de tributos previdenciários"
preenchido. Após
regularização das pendências, novo pedido poderá ser feito na internet para
obtenção da certidão.
Para a finalidade 1 (Averbação de Imóveis) será necessário dirigir-se a uma das
Unidades de Atendimento da RFB de sua jurisdição para regularização das
pendências.
ll

,

05/04/2013

Jhe~eff<t.'r Dias Sebastiao
~
~ .
.~

De:
Enviado em:
Para':

Hotel Estrela do Sul <contato@hotelestreladosul.com.b
quinta-feira, 28 de março de 2013 15:51
compras

Assl1nto:
AneJ!(os:

045.2013 - 095581.13 - hospedagem.docx

Re: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 O

Boa tarde!
Segl1e documentação

preenchida

Wednesday, March 27, 2013 6:20 PM
Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao

de Empresa 045.12095581.13

Prezi3dos Senhores,
Soliditamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
participação deste certame. por gentileza responder este e-mail com a informação.
Em caso de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
comRras@tjpr.jus.br
Visite nosso site: http://www.tjpr.jus.br e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações
http:Nwww.tjpr.jus.br/depat/licitacoes/contratacao
direta.asp
http:i(www.tjpr.jus.br/licitacao/index.asp
Anted;ipadamente gratos,
Jheneffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
-'mefFax: (41) 3254-2002 ramal 845
Nisão de Compras
Depahamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

o.

..1-----,.,-------- ..---.- ...-

1

diretas.

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:

ESTRELA DO SUL HOTEllTDA

Nome Fantasia:

HOTEL ESTRELA DO SUL

CNPJ:

77 .532.463/0001-29

Insc. Estadual:

ISENTO

Endereço:
RUA FRANCISCO TORRES, 386
Bairro

CENTRO

Cidade / Estado

CURITIBA

CEP:

80.060-130

Telefone:

41-32627172

E-mail:

contato@hotelestreladosul.com.br

FUNCIONÁRIO DA EMPRESARESPONSÁVELPELA COTACÃO:
Nome
completo:

BARBARA RODRIGUES PIETUSKI

RG:

6.313.310-8

E-mail:

contato@hotelestreladosul.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias
LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUCÃO DOS SERVICOS*:
Local:

Nas dependências

da Empresa Adjudicada

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

Fone:

(41) 3254-2002

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

ramal 848 ou 812

Checkln

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

LOCAL, DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS- até as 16:00 hs do dia 03/04/2013,
pelos seguintes meios:
- Endereço: Rua lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão de
Compras - Seção de Processamento de Compras.
- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos
poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser
indicado o n.º da Proposta, nos horários de atendimento (dias úteis das 12 às 18 horas). As
especificações desta Carta Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega e
execução do serviço.

Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
OBIETO: contratação
Qt.
02

Nº
01

de empresade

Hotelaria,

conforme

abaixo:

Especificações
Diárias, conforme especificações
Referência em anexo.

constantes

no Termo

de

Unitário

Total

85,00

170,00

TOTAL
OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento

do orçamento.

CONDICÕES PARA PARTIClPACÃO:
1-

Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente estabelecidas
no país, cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente
processo e que satisfaçam integralmente
as condições do mesmo; e que apresentarem,
quando solicitado:
a. Dados pessoais do responsável
legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço
residencial) ;
b. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
c. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão negativa de
débito, emitida pelo INSS;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
e. Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através
de certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua
sede;
f.
Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho,
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
g. Banco / Agência / Conta;
h. Declaração de Exclusividade
emitida pela entidade ou Junta Comercial onde a
empresa está filiada, quando se aplicar.
2- No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
amostras, embalagem,
transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de
transporte, se houver), toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3- Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e
visita técnica prévia no local.
4- Em conformidade ao Decreto Estadual nº 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado
do Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5- A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de Justiça do Paraná,
quando houver obrigatoriedade.
Caso não haja a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, a
empresa deverá informar no momento em que enviar a carta-proposta preenchida.
6- Para julgamento
e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento,
as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos nesta proposta.
7- Quando da solicitação de documentação comprobatória,
a empresa deverá apresentar em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.
8- Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade
deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua
emissão;
9- A não apresentação
da documentação
elencada poderá acarretar a desclassificação
da
empresa no processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de
Empenho, momento no qual começará a contar o prazo de entrega.
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até
20 dias úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em
condições de ser liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta
de Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil
Brasileiro, bem como, a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por
Protocolo n.o 95.581/2013
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Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
cento) sobre o valor da Nota de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da lei nº
15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou
não da licitação;
d)
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)
Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz;
f)
Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
g)
Não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Paraná, em face da vedação
estabelecida pela Resolução nº 09 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro
de 2005, bem como de servidores lotados no Departamento do Patrimônio e de
membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor de licitações;
h)
Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do
serviço, objeto deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida nos
artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/12, do Conselho Nacional de Justiça; e,
i)
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.
14- A apresentação de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de
preços, bem como, na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis
aplicáveis, inclusive, que a empresa encontra-se devidamente regularizada quanto aos
documentos de regularidade fiscal e não existem fatos impeditivos supervenientes à sua
contratação,
CERTIFICAMOSQUE ESTAMOSEM TOTAL ACORDOCOM AS CONDiÇÕESCONSTANTESDA PRESENTE
CARTA-PROPOSTADE COTAÇÃODE PREÇOS.
Curitiba, 5 de abril de 2013.
Nome:

I

Assinatura:

BARBARA RODRIGUES

I

~

Obs.: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada
por correio eletrônico não haverá necessidade.

Protocolo n.O 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Jndiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃODIRETAN.º 45/2013
PROTOCOLON.º 095.581/2013
TERMO DE REFERÊNCIA

de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo Servidora

&~ID~.~:~
••~.!_i~~;jl!:,L~\ii"'!i~~111~1~1.~a"'1.;llil.l'II'~liitíil:0_i&~tJl:;';;;;:,t
2.1. Contratação de empresa hoteleira, localizada no município de Curitiba, com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior). em distância não superior a 5 quilômetros
do Centro, para serviços de hospedagem em apartamento single superior ou luxo, conforme

~iDjfi~'l_'~!~~~_lill~~&~fer~'il.i'lí;;ill"l[t~;",
1I\IIJ.-.aIl.11EIiRl:
3.1. A contratação visa atender ao Treinamento em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação,
a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, conforme orientação da Comissão Permanente
de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça.
3.1.1. O fornecimento de hospedagem para o instrutor: o Juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da
Cunha Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente a fim de
desencadear
possível aperfeiçoamento
dos serviços judiciais,
além de disseminar
o
conhecimento em relação aos valores éticos e morais, troca de informações que permitam
aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação dos dados dos processos judiciais e
execução orçamentária na internet com linguagem clara gerando transparência, divulgação do

tIIi~~1D:;~~Ir;~I;Jgiifi~1~il~_~;i
•• !t;~í;"1111[1~'\i.;;jlll1lllE21\11T;1

M,1i~~i::,~111

4.1. A hospedagem deverá ocorrer em Hotel situado no município de Curitiba com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior). em distância não superior a 5 km do centro
da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros gastos como, por
exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobre os
Serviços.
4.2. Es
do
13/04/2013
11/04/2013
Diárias
em
Apartamento
apartamento
single
Até 12hs
A partir das
single em hotel superior
ou single
Diária
(meio-dia)
12hs
02
1
de categoria
(meio-dia)
.
luxo, com café da
Supenor
manhã incluso.
4.2.1. As acomodações deverão contar com, no mínimo, telefone; TV aberta; atendimento do

ils1ifi~;~~~'b~%~di~tt4~IJ~\~]i!~£;i~iimlti,iILi~!~~ii!~i_,i
•• 1;~,~"
5.1. A Supervisão, Orientação e Fiscalização dos Serviços ficará sob responsabilidade da Chefia
do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPRcomposta por dois ou mais membros indicados pela
Chefia da 2ª Vice-Presidência do TJPR.

• Ipªm~ll~ª,~~i\~~mQªfiEI;gBl~g;:1Ç{~llm~t;&J'r%MI1[111!lllliilllill'lllIIII111'llii_11Ii'li~li_lll!ili!
7.1. A prestação dos serviços, de que trata o objeto
acompanhada e fiscalizada pela Chefia do Gabinete da
servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento da
pela CONTRATADA e procederá ao atesto da(s) fatura(s)
prestado(s). após terem sido examinados e aprovados;

deste Termo de Referência, será
2ª Vice-Presidência do TJPR e/ou
prestação dos serviços executados
correspondente(s) ao(s) serviço(s)

8.1. O pagamento será feito pelo CONTRATANTE, mediante requerimento subscrito pela
CONTRATADA,contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos serviços prestados
e o atestado de efetiva execução dos serviços emitido pela Chefia do Gabinete da 2ª VicePresidência do TJPRou por servidor designado pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do
TJPR,no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.
Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIV!SÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS DO CREDOR - PESSOA IURíDICA
RAZÃO SOCiAL:

ESTRELA DO SUL HOTEL lTDA

ENDEREÇO:

RUA FRANCISCO TORRES, 386

BAIRRO:

CENTRO

CIDADE:

CURITIBA

ESTADO:

PARANÁ

CEP:

80.060-130

E-MAil:

contato@hotelestreladosul.com.br

FONE:

41-32627172

FAX:

41-32631031

CNPJ:

77 .532.463/0001-29

INSC. EST:

isento

D

EMPRESA

D

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL

D

EMPRESA PÚBLICA

D

SOe. BENEFICENTE

CATEGORIA:

xx

D
BANCO:

OUTROS (ESPECIFICAR): hotelaria

HSBC

CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:

0054

132.566-26

OBSERVAÇÕES:
1. Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;
2. Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJcorrespondente).
caso
contrário o banco devolverá o pagamento;
3. Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento será efetuado através de
Ordem de Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do Brasil,
podendo ser retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação da mesma,
e terá um custo de R$ 12,00 (doze reais).

BARBARA RODRIGUES
Nome completo do responsável

Protocolo n.o 95.581/2013

pelo preenchimento
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de Inscrição e de Situação Cadastral

I
(i;ontribuinte,

rB

60nfira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,

providencie junto à

a sua atualizaçao cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO DE INSCRiÇÃO

COMPROVANTE

77 .532.463/0001-29
MATRIZ

DE INSCRiÇÃO
CADASTRAL

E DE SITUAÇÃO

DATA DE ABERTURA

03/08/1977

NOME EMPRESARIAL

ESTRELA

DO SUL HOTEL LTOA. - ME

TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

HOTEL ESTRELA

DO SUL

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

55.10-8-01

- Hotéis

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada
CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA

206-2 - SOCIEDADE

'I LOGRADOURO

] R FRANCISCO
1

I COMPLEMENTO

TORRES
_

I',

EMPRESA RIA LIMITADA

CEP

80.060-130
SITUAÇÃO CADASTRAL

II

BAIRRO/DISTRITO

I MUNiCíPIO

CURITIBA

, CENTRO
------------

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

09/04/2004

,ATIVA

I
'I

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

i
,I-S-IT-U-AÇ-Ã-O-E-SP-E-CI-AL------------------------

I,

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

~provado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.
I
Emitido no dia 05104/2013 às 14:10:33 (data e hora de Brasília).

@

Páaina: 1/1

Copyright Receita Federal do Brasil - 05/04/2013

h, p:/ /www.receita.fazenda.gov.br/preparar
I

Impressao/lmprimePagina.asp
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- bertidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
IDE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUiÇÕES
I
E ÀS DE TERCEIROS

PREVIDENCIÀRIAS

~o000962013-14001463
~ome: ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA. - ME
CCNPJ:77.532.463/0001-29

Lssalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
tiva da União (DAU).
~sta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
fiiliais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
OAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Razenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.
Jsta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão
próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de
oontrole de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à
fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade
empresária simples.

:1I aceitação

desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
flDi emitida e à verificação de sua autenticidade
na Internet, no
tdereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>
.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de
20 de janeiro de 2010.
I
Emitida em 01/04/2013.
vlálida até 28/09/2013.
dertidão emitida gratuitamente.
)tenção:qUalqUer

rasura ou emenda invalidará este documento.

h p://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_

mv2.asp?COMS _BIN/SIW _Contexto...

05/04/2013

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
77532463/0001-29
Razão Social:
ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA
Nome Fantasia:HOTELESTRELA DO SUL
Endereço:
R FRANCISCO TORRES 386 TERREO /

CENTRO / CURITIBA /

PR /80060-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 01/04/2013 a 30/04/2013
Certificação Número: 2013040116181129611040

Informação obtida em 05/04/2013, às 14:06:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/ /www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/F

geCFSlmprimirPapel.asp?V

ARPes...

05/04/2013
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ESTRELA DO SUL HOTEL LTDA. - ME
CNPJ: 77.532.463/0001-29
Ressalvado
o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1.

constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral
(PGFN).

da Fazenda Nacional

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br>
ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

na Internet, nos

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:43:06 do dia 05/04/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2013.
Código de controle da certidão: EC26.8A66.BAFF.F36D
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/

I

ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSeg

Via...

05/04/2013

I

(Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N° 10265290-06
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 77.532.463/0001-29
Nome: ESTRELA DO SUL HOTEL LTOA
(Estabelecimento

Inativo no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR)

Ressalvado o direito da Fazenda Pública 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 requerente, nesta data.
Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos
da empresa
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento
acessórias.

Finalidade:

e refere-se a débitos de
de obrigações tributárias

Simples verificação
A autenticidade

Esta Certidão

desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

tem validade

até 03/08/2013 - Fornecimento

Gratuito

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Certidão

N° 10265290-06

Emitida Eletronicamente via Internet
05/04/2013 -14:12:25
Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

h tps ://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_

l

d_negativa2 .asp?e U ser=&eCPF=&eCNP J=7...

05/04/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
SOLICITAÇÃO

I

DE CERTIDÃO

MUNICIPAL

NOME INFORMADO
~STRELA DO SUL HOTEL LTOA
SITUAÇÃO CADASTRAL

N° DA SOLICITAÇÃO

FINALIDADE

5794729

3067760

Concorrência I Licitação

OBSERVAÇÕES
FORAM

ENCONTRADAS

PENDÊNCIAS

DE:

COMÉRCIO
E/OU PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
• Favor dirigir-se ao PLANTÃO FISCAL DO ISS no prédio central

da prefeitura

municipal

de curitiba

- Térreo,

munido de documento

PREFEITURA
SECRETARIA

da empresa.

MUNICIPAL
MUNICIPAL

DE CURITIBA
DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente
via Internet
em 05/04/2013.02:12:11

Versão 2.0.0.29 (12/03/2013)

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/
I

certidaonegativa/frmListarO

bservacoes.aspx?sCo ...

05/04/2013
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Jhejneffer Dias Sebastiao
~f$'

De: ,
.1
Enviado em:

José Elinei - Reservas Hotel Nikko < reservas@hotelnikko.com.
~
segunda-feira, 1 de abril de 2013 16:05
compras
RES:Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
TJPR - 045 2013 - 09558113 - hospedagem.pdf

"o

Para:
AssJnto:
Ane~os:

Boa ~arde!

Segue em anexo orçamento

Antes de imprimir

conforme solicitado!

pense em seu compromisso

com o Meio Ambiente.

De: ~heneffer Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
Em nome de compras
Envi~da em: segunda-feira, 1 de abril de 2013 13:56

parj: compras
5 "to: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

I
Prezados Senhores,
I

Solicitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
participação deste certame, por gentileza responder este e-mail com a informação.
I
Em c!3so de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
comRras@tjpr.jus.br
Visitei nosso site: http://www.tjpr.jus.br e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações
http:/Mww.tjpr.jus. br/depatllicitacoes/contratacao
direta.asp
http://www.tjpr.jus.br/licitacao/i
ndex. asp
I
Antecipadamente

gratos,

Jhen~ffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone1Fax: (41) 3254-2002 ramal 845
Divisão de Compras
1

diretas.

Departamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

2

-,

/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DMSÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA

DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA COMPRA DIRETA
PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.o 45/2013
PROTOCOLO N.o 095.581/2013

DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:

Hotel Nikko Ltda

Nome Fantasia:

Hotel Nikko

CNPJ:

85.055.598/0001-79

Insc. Estadual:

1018953354

Endereço:
Rua Barão do rio Branco, 546
Bairro

Centro

Cidade / Estado

Paraná

CEP:

80010-180

Telefone:

(41) 2105-1808

E-mail:

Nikko@hotelnikko.com.br

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:
Nome

José Elinei Krulikoski

completo:
RG:

7.672.942-5

E-mail:

reservas@hotelnikko.com.br

VAUDADE DA PROPOSTA: 45 dias

LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS*:
Local:

Nas dependências da Empresa Adjudicada

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

Fone:

(41) 3254-2002 ramal 848 ou 812

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

Check In

11/04/2013 A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013 Até 12hs (meio dia)

LOCAL, DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS - até as 16:00 hs do dia 03/04/2013,
pelos seguintes meios:
Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DMSÃO DE COMPRAS
Estado do Parauá
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA

DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA COMPRA DIRETA
PROPOSTA CONTRATAÇÃO

DIRETA N.o 45/2013

PROTOCOLO N.o 095.581/2013

- Endereço: Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão de Compras Seção de Processamento de Compras.

- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser indicado o n.o
da Proposta, nos horários de atendimento

(dias úteis das 12 às 18 horas). As especificações desta Carta

Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega

OBJETO: contratação de empresade

Hotelaria, conforme abaixo:

Especificações

Qt.
Diárias,

02

01

e execução do serviço.

conforme

especificações

constantes

no

Termo

de

Unitário

Total

R$135,00

R$ 270,00

Referência em anexo.
R$270,00

TOTAL

OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento do orçamento.

CONDIÇÕES

1-

PARA PARTICIPAÇÃO:

Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente estabelecidas no país,
cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente processo e que
satisfaçam integralmente as condições do mesmo; e que apresentarem, quando solicitado:
a.

Dados pessoais do responsável legal da empresa (nome, RG,CPF,endereço residencial);

b.

Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de PessoasJurídicas - CNPJ;

c.

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão negativa de débito,
emitida pelo INSS;

d.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),através de
certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;

e.

Provas de regularidade

relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através de

certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua sede;
f.

Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, através
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
Protocolo n.O 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DMSÃO

DE COMPRAS

Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA

DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA COMPRA DIRETA
PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.o 45/2013
PROTOCOLO N.o 095.581/2013

g.
h.

Banco / Agência / Conta;
Declaração de Exclusividade emitida pela entidade ou Junta Comercial onde a empresa está
filiada, quando se aplicar.

2-

No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos, amostras,
embalagem, transporte (carga e descarga até o local de destino e seguro de transporte,

se houver),

toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3-

Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e visita técnica
prévia no local.

4-

Em conformidade

ao Decreto Estadual nO 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado do

Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5-

A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de Justiça do Paraná, quando
houver obrigatoriedade.

Caso não haja a obrigatoriedade

deverá informar no momento em que enviar a carta-proposta
6-

da Nota Fiscal Eletrônica, a empresa
preenchida.

Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os
prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos nesta proposta.

7-

Quando da solicitação de documentação comprobatória, a empresa deverá apresentar em no máximo
48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.

8-

Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade deverão ser

9-

A não apresentação da documentação elencada poderá acarretar a desclassificação da empresa no

apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua emissão;

processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de Empenho,
momento no qual começará a contar o prazo de entrega.
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até 20 dias
úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em condições de ser
liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta de
Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil Brasileiro,
bem como, a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30° (trigésimo) dia de
atraso injustificado, sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota
de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, sem prejuízo das demais
penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da lei nO15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais
legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)

A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
Protocolo n.o 95.581/2013

3/8 bs68

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DMSÃO

DE COMPRAS

Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA
PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.o 45/2013
PROTOCOLO N.o 095.581/2013

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
b)

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c)

A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro

d)

O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou não da licitação;

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame
antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)

Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

f)
g)

Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
Não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges, companheiros
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao
Tribunal de Justiça do Paraná, em face da vedação estabelecida pela Resolução nO 09 do
Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro de 2005, bem como de servidores lotados no
Departamento do Patrimônio e de membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor
de licitações;

h)

Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do serviço, objeto
deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida nos artigos 1° e 2° da Resolução
nO156/12, do Conselho Nacional de Justiça; e,

i)

Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-Ia.

14- A apresentação de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de preços, bem
como, na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis aplicáveis, inclusive,
que a empresa encontra-se devidamente regularizada quanto aos documentos de regularidade fiscal e
não existem fatos impeditivos supervenientes à sua contratação,
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DMSÃO

Estado do .Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA

DE COMPRAS
DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA COMPRA DIRETA
PROPOSTA

CONTRATAÇÃO

PROTOCOLO

DIRETA N.o 45/2013

N.o 095.581/2013

CERTIFICAMOS QUE ESTAMOS EM TOTAL ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES
CARTA-PROPOSTA

DA PRESENTE

DE COTAÇÃO DE PREÇOS.

Curitiba, 1 de abril de 2013.

Nome:

I José Elinei Krulikoski

Obs.: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada por correio
eletrônico não haverá necessidade.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DMSÃO

DE COMPRAS

Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA

DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA COMPRA DIRETA
PROPOSTA

CONTRATAÇÃO

N.o 45/2013

DIRETA

N.o 095.581/2013

PROTOCOLO

TERMO

DE REFERÊNCIA

1.1. 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sito à Praça Nossa Senhora de Salette,
s/n, 2° andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo Servidora responsável: Chefe de
Gabinete da 2a Vice-Presidência do TJPR.

2.1.

Contratação

de empresa hoteleira, localizada no munlClplo de Curitiba, com Classificação Superior

(antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 quilômetros
serviços de hospedagem

em apartamento

do Centro, para

single superior ou luxo, conforme descrito no presente Termo

de Referência.

3.1. A contratação

visa atender ao Treinamento

em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação, a ser

realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução
de Conflitos deste Tribunal de Justiça, conforme orientação da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e
Cidadania do Conselho Nacional de Justiça.
3.1.1. O fornecimento

de hospedagem

para o instrutor:

o Juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da Cunha

Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente
aperfeiçoamento

dos serviços judiciais, além de disseminar o conhecimento

a fim de desencadear possível
em relação aos valores éticos

e morais, troca de informações que permitam aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação
dos dados dos processos judiciais

e execução orçamentária

na internet

com linguagem

clara gerando

transparência, divulgação do papel e das ações do Poder Judiciário, entre outros.

4.1. A hospedagem

deverá ocorrer em Hotel situado no município de Curitiba com Classificação Superior

(antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 km do centro da Cidade.
4.1.1.

As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos

nas diárias outros

gastos como, por

exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobre os Serviços.

4.2. Especificações do quarto.

'~~

..

em

Diárias
Apartamento
single em hotel
1

de categoria
Superior

apartamento

superior ou single luxo,
com

café

11/04/2013

single

da

Diária

manhã

02

A partir das

Até 12hs (meio-

12hs

dia)

(meio-dia)

incluso.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DMSÃO

DE COMPRAS

Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA

!

DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.o 45/2013
PROTOCOLO N.o 095.581/2013

4.2.1. As acomodações deverão contar com, no mínimo, telefone; TV aberta; atendimento
seNiço de quarto, frigobar, ar-condicionado

do apartamento;

e calefação ou aquecedor e cofre.

5.1. A SupeNisão, Orientação e Fiscalização dos SeNiços ficará sob responsabilidade

da Chefia do

Gabinete da 2a Vice-Presidência do TJPR composta por dois ou mais membros indicados pela Chefia da 2a
Vice-Presidência do TJPR.

7.1. A prestação dos seNiços, de que trata o objeto

deste Termo de Referência, será acompanhada

e

fiscalizada pela Chefia do Gabinete da 2a Vice-Presidência do TJPR e/ou seNidores por ela indicado;
7.2. O SeNidor

designado

efetuará

o acompanhamento

da prestação

CONTRATADA e procederá ao atesto da(s) fatura(s) correspondente(s)

dos seNiços

executados

pela

ao(s) seNiço(s) prestado(s), após

terem sido examinados e aprovados;

8.1. O pagamento

será feito pelo CONTRATANTE, mediante

requerimento

subscrito

pela CONTRATADA,

contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos seNiços prestados e o atestado de efetiva
execução dos seNiços emitido
designado

pela Chefia do Gabinete da 2a Vice-Presidência

pela Chefia do Gabinete da 2a Vice-Presidência

contar do protocolo

do TJPR ou por seNidor

do TJPR, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a

da solicitação.

Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DMSÃO

DE COMPRAS

Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA

DE COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA COMPRA DIRETA
PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.o 45/2013
PROTOCOLO N.o 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS DO CREDOR - PESSOA JURÍDICA
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

ESTADO:

CEP:

E-MAIL:

FONE:

FAX:

CNPJ:

INSC. EST:

CATEGORIA:

D
D
D

EMPRESA
EMPRESA PÚBUCA

D
D

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL
SOe. BENEFICENTE

OUTROS (ESPECIFICAR):

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

I

OBSERVAÇÕES:
L

Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;

2.

Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJ correspondente),

3.

Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento será efetuado através de Ordem de

caso contrário o

banco devolverá o pagamento;

Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do Brasil, podendo ser
retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação

da mesma, e terá um custo de

R$ 12,00 (doze reais).

Nome completo do responsável pelo preenchimento

Protocolo n,o 95.581/2013

8/8 bs68

I

ro~provante

de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão

Página 1 de 1

"-RKêitaFedsal

~omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
bontribuinte,
bonfira
os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,
I
RFB a sua atualização cadastral.

providencie junto à

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO

COMPROVANTE

DE INSCRiÇÃO

85.055.598/0001-79
MATRIZ

I

DE INSCRiÇÃO
CADASTRAL

E DE SITUAÇÃO

DATADEABERTURA

02/06/1992

NOME EMPRESARIAL

HOTEL NIKKO LTOA - EPP
TiTULO

DO ESTABELECIMENTO

(NOME

DE FANTASIA)

********
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

DA ATIVIDADE

ECONÔMICA

PRINCIPAL

55.10-8-01 - Hotéis
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

DAS ATIVIDADES

ECONÔMICAS

SECUNDÁRIAS

Não informada
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

DA NATUREZA

206-2 - SOCIEDADE

JURíDICA

EMPRESA RIA LIMITADA

I

LOGRADOURO

R BARAO

DO RIO BRANCO

CEP

80.010-180
------SITUAÇÃO

II

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

I

COMPLEMENTO

MUNiCípIO

CURITIBA
DATA DA SITUAÇÃO

CADASTRAL

MOTIVO

CADASTRAL

28/08/2004

ATIVA
DE SITUAÇÃO

SITUAÇÃO

CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO

ESPECIAL

ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.183, de 19 de agosto de 2011.
I
Emitido no dia 02/04/2013 às 14:00:51 (data e hora de Brasília).

Pàaina: 1/1

I

I

J'-

_

I

@

Copyright Receita Federal do Brasil - 02/04/2013

I

I
hl://www.receita.fazenda.gOv.br/prepararImpreSSao/Imprimepagina.asp
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Certidao Negativa de Debito
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUiÇÕES
E ÀS DE TERCEIROS

PREVIDENCIÁRIAS

N° 000202013-14001598
Nome: HOTEL NIKKO LTDA - EPP
CNPJ: 85.055.598/0001-79

lessalvadO o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima
iidentificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
$ecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
riva da União (DAU).
~sta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
dontribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
IDAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
1azenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.
EEstacertidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:
-1averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
spciedade sociedade empresária simples;
-Ibaixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
ektinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

-I

AI aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no
ehdereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
CbrtidãO emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de
2IDde janeiro de 2010.
Elitida em 30/01/2013.
Vãlida até 29/07/2013.
ClrtidãO emitida gratuitamente.

I

Atenção:qualquer

ht

rasura ou emenda invalidará este documento.

://www01 0.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_ffiv2.asp?COMS_BIN/SIW
I

_Contexto...

01/04/2013
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
85055598/0001-79
Razão Social: HOTEL NIKKO LTDA
Endereço:
RUA BARAO DO RIO

BRANCO 546/

CENTRO / CURITIBA / PR /

80010-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 01/04/2013 a 30/04/2013
Certificação Número: 2013040116230053332466

Informação obtida em 01/04/2013, às 16:23:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/ /www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/F

geCFSImprimirPape1.asp?V ARPes...

01/04/2013

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO

NEGATIVA

DE DÉBITOS

TRABALHISTAS

Nome: HOTEL NIKKO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 85.055.598/0001-79
Certidão nO: 27705896/2013
Expedição: 02/04/2013, às 14:03:38
Validade: 28/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que HOTEL NIKKO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a)
no CNPJ sob o n° 85.055.598/0001-79,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa
n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes
desta Certidão são de responsabilidade
dos
Tribunais
do Trabalho
e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores
à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação
desta certidão
condiciona-se
à verificação
de sua
autenticidade
no portal
do Tribunal
Superior
do Trabalho
na
Internet
(http://www.tst.jus.b
r)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional
de Devedores
Trabalhistas
constam
os dados
necessários
à identificação
das pessoas
naturais
e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos
judiciais
trabalhistas,
inclusive
no concernente
aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leij ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação
Prévia.

Düvidas

e sugestões:

cndt@tst.jus.br

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: HOTEL NIKKO LTDA - EPP
CNPJ: 85.055.598/0001-79
Ressalvado
o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral
da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade
endereços <hUp://www.receita.fazenda.gov.br>
ou <hUp://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

na Internet, nos

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007.
Emitida às 07:46:23 do dia 18/03/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2013.
Código de controle da certidão: C281.B93F.DEE5.F4E1
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ht p:/ /www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/

ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSeg

Via...

02/04/2013

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 10249691-46
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 85.055.598/0001-79
Nome: HOTEL NIKKO LTOA
Ressalvado o direito da Fazenda Pública 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 requerente, nesta data.
Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos
da empresa
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento
acessórias.
Finalidade:

e refere-se a débitos de
de obrigações tributárias

Simples verificação

A autenticidade

Esta Certidão

desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

tem validade

até 31/07/2013 - Fornecimento

iií
~

PARANÁ

Gratuito

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Certidão

N° 10249691-46

Emitida Eletronicamente via Internet
02/04/2013 • 14:02:03
Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

\
I

I
httP\s://www.arinternet.pr.gOv.br/outros/ _d_negativa2.asp?eU ser=&eCPF=&eCNP J=8 ... 02/04/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
SOLICITAÇÃO

DE CERTIDÃO

MUNICIPAL

NOME INFORMADO
HOTEL NIKKO L TOA

CNPJ SOLICITADO

SITUAÇÃO CADASTRAL

N' DA SOLICITAÇÃO

FINALIDADE

85.055.598/0001-79

5802373

3071401

Concorrência I Licitação

UAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

DEFERIDA
OBSERVAÇÕES

FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS DE;
COMÉRCIO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
•

Favor dirigir-se

ao PLANTÃO FISCAL DO ISS no prédio central

da prefeitura

municipal

de curitiba

- Térreo,

munido

de documento

PREFEITURA
SECRETARIA

da empresa.

MUNICIPAL
MUNICIPAL

DE CURITIBA
DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente
via Internet
em 05/04/2013
• 01;42:42

Versão 2.0.0.29 (12/03/2013)

h p:/ /www5.curitiba.pr.gov. br/ gtm/ certidaonegativa/frmListarObservacoes.aspx?sCo

l

_

...

05/04/2013

Jheneffer Dias Sebastiao
De:
Enviado em:

Para:
AssliInto:

Prezada Jheneffer,
Averiguei
com o setor responsável e estamos com o atualizando o Alvará, com isso não é possível expedir a
I
Certidão.

tJti

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

De: Jheneffer Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2013 13:34
Assunto: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

Prezados Senhores,
José estou no aguardo da Certidão Municipal da empresa.
att

1

.•' Jhe effer Dias Sebastiao
oro
Reservas Bristol Brasil 500 <brasiI500@bristolhoteis.eom.br>

De: I
Enviado em:

C'o

quarta-feira, 3 de abril de 2013 14:38
'Viviane M. Beltrame'; Jheneffer Dias Sebastiao
RES:Solieitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
045 2013 - 09558113 - hospedagem - Tribunal de Justiça.doe

ParJ:
AssJnto:
I
Anexos:
I
Jheneffer, boa tarde!!!

I
Conforme solicitado, segue em anexo a proposta preenchida;
Q ua It:luer d"d
UVI

~
a, estamos a d"Isposlçao;

'
Atenliosamente,

Paula Angélica Silva Santos
EJ'W:;Re$,)!Ir\n~i;>if;th'í'11l1X)~ilBJ!i;mJ

Bfd~ii500 Hotçl

!.•.
l,imsllt!OO@bri$tulhóW<'i$.,t,)l:.m,!).t

B,rt~~t
H(),~~t&R~s6rJl;.
Nós,.methtlres"tle*tioAl;;t!i) .'a.~si1;<nl~ltI;1,pra!~r.Çllllhé..re~be'IL
W'II,'I".btl$:l'O'lho('cls.",)flll.br I dSOO(S4$ n~16 1: twiucrry;"{lollbii;,~t(,lh<)t~&

'6rirtt111.rmi1:>&~ci>\)r~,
NiittÚ7th6Wít5:~ln'n61~;nrntH,.tllUltl)pln,:trllJ11 •..j!\~.f~ceber;

\\'\1,,,btis!';;illbpil:il~.~'t'llli~iltl:.~oo
645 1816'.1.' :l\'.'Íxi!JI',~h~'Íídsl~lh~rei~

I

De: Jheneffer Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
c'1viada em: quarta-feira, 3 de abril de 2013 13:26
suhto: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

Prezados Senhores,
I
Solicitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
partiJipação deste certame, por gentileza responder este e-mail com a informação.
Em cto de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
comp(as@tjpr.jus.br
visitei nosso site: http://www.tjpr.jus.br e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações
http://www.tipr.jus.br/depatll
icitacoes/contratacao
direta. asp
http://www.tjpr.jus.br/licitacao/index.asp
Anteclpadamente

gratos,

JhenJffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone/Fax: (41) 3254-2002 ramal 845
Divisão de Compras
1

diretas.

Departamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

lo

2

I '
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARAN
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:

BRASTOL ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E CONDOMINIOS LTDA

Nome Fantasia:

BRISTOL DOBLY BRASIL 500 HOTEL

CNPj:

04.167.801/0002-88

Insc. Estadual:

ISENTO

Endereço:
RUA DESEMBARGADOR MOnA,
Bairro

BATEL

Cidade / Estado

CURITIBA / PR

CEP:

80420190

Telefone:

41 3021-1500

E-mail:

brasi 15OO@bristolhoteis.com.br

1499

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA RESPONSÁVELPELA COTAÇÃO:
Nome
completo:

Paula Santos

RG:
E-mail:

Brasi 1500@bristolhoteis.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias
LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUÇÃO DOS SERVICOS*:
Local:

Nas dependências

da Empresa Adjudicada

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

Fone:

(41) 3254-2002

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

ramal 848 ou 812

Checkln

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

LOCAL DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS- até as 16:00 hs do dia 03/04/2013,
pelos seguintes meios:
- Endereço: Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão de
Compras - Seção de Processamento de Compras.
- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos
poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser
indicado o n.º da Proposta, nos horários de atendimento (dias úteis das 12 às 18 horas). As
especificações desta Carta Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega e
execução do serviço.
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
OBIETO: contratação
Qt.
02

Nº
01

de empresade

Hotelaria,

conforme

abaixo:

Especificações
Diárias, conforme especificações
constantes
Referência em anexo.

no Termo de

Total
198,45

J~6HO ~

TOTAL
OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento

Unitário
R$189,00
+5%

do orçamento.

CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO:
1-

Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente estabelecidas
no país, cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente
processo e que satisfaçam integralmente
as condições do mesmo; e que apresentarem,
quando solicitado:
a. Dados pessoais do responsável
legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço
residencial);
b. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
c.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão negativa de
débito, emitida pelo INSS;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
e. Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através
de certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua
sede;
f.
Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho,
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
g. Banco / Agência / Conta;
h. Declaração de Exclusividade emitida pela entidade ou Junta Comercial onde a
empresa está filiada, quando se aplicar.
2- No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
amostras, embalagem, transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de
transporte, se houver), toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3- Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e
visita técnica prévia no local.
4- Em conformidade ao Decreto Estadual nº 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado
do Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5- A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de Justiça do Paraná,
quando houver obrigatoriedade. Caso não haja a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, a
empresa deverá informar no momento em que enviar a carta-proposta preenchida.
6- Para julgamento
e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos nesta proposta.
7- Quando da solicitação de documentação comprobatória, a empresa deverá apresentar em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.
8- Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade
deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua
emissão;
9- A não apresentação
da documentação
elencada poderá acarretar a desclassificação
da
empresa no processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de
Empenho, momento no qual começará a contar o prazo de entrega.
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até
20 dias úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em
condições de ser liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta
de Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil
Brasileiro, bem como, a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por
Protocolo n.o 95.581/2013
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Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
cento) sobre o valor da Nota de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da lei nº
15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou
não da licitação;
d)
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)
Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz;
f)
Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
g)
Não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados ao Tribunal de justiça do Paraná, em face da vedação
estabelecida pela Resolução nº 09 do Conselho Nacional de justiça, de 6 de dezembro
de 2005, bem como de servidores lotados no Departamento do Patrimônio e de
membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor de licitações;
h)
Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de
justiça do Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do
serviço, objeto deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida nos
artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/12, do Conselho Nacional de justiça; e,
i)
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.
14- A apresentação de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de
preços, bem como, na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis
aplicáveis, inclusive, que a empresa encontra-se devidamente regularizada quanto aos
documentos de regularidade fiscal e não existem fatos impeditivos supervenientes à sua
contratação,
CERTIFICAMOSQUE ESTAMOSEM TOTAL ACORDOCOM AS CONDiÇÕESCONSTANTESDA PRESENTE
CARTA-PROPOSTADE COTAÇÃODE PREÇOS.
Curitiba, 3 de abril de 2013.
Nome:

Assinatura:

1

_

Obs.: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada
por correio eletrônico não haverá necessidade.
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
TERMO DE REFERÊNCIA

~.1!1~1f;1~lcBl,BI]I~5:i_~llir'.I]!!~tll].iil]]IIl~iK]}III1.rf]lIlltiIK".II1~Wlllrrh~
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1.1. 2ª Vice-Presidência da Tribunal de Justiça da Estada da Paraná sita à Praça Nassa Senhara
de Salette, s/n, 2º andar da PrédiO' Anexa, bairrO' CentrO' Cívica - Curitiba - PRo Servidara
resparl.?ável: Çhefe deGabin!,:.~e da3ª Vice-Pre.?idê~.~ia_92,TJ~,B. ""_ '''~....
~".._
.

~lIi~ ••

l&i1WIii\\i:I].~II~~"~!"Iilii]],"I"'IIaI'''t\lb
:in~l]'.~

2.1. Cantrataçãa de empresa hateleira, lacalizada na municípiO' de Curitiba, cam ClassificaçãO'
Superiar (antiga classificaçãO' 3 estrelas au superiar). em distância nãO' superiar a 5 quilômetras
da CentrO', para serviças de haspedagem em apartamentO' single superiar au luxO', canfarme

iil~._~i\JiG~.;~MitII~~&lil:j~\~~i~I:'IIIl.][2]]III].Il]]]I\lIl].J!]I.il]
__ l,N:::\''']i)li,~'';1Jllll
3.1. A cantrataçãa visa atender aO'TreinamentO' em Palíticas Públicas de Canciliaçãa e MediaçãO',
a ser realizada em 12 de abril da carrente anO', pela NúcleO' Permanente de Métadas Cansensuais
de Saluçãa de Canflitas deste Tribunal de Justiça, canfarme arientaçãa da Camissãa Permanente
de AcessO' à Justiça e Cidadania da Canselha Nacianal de Justiça.
3.1.1. O farnecimenta de haspedagem para a instrutar: a Juiz de Direita Dr. FabríciO' SimãO' da
Cunha AraújO', da Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará valuntariamente
a fim de
desencadear
passível
aperfeiçaamenta
das
serviças judiciais,
além de disseminar
a
canhecimenta
em relaçãO' aas vaiares éticas e marais, troca de infarmações que permitam
aprimarar a camunicaçãa cam públicas externas, divulgaçãO' das dadas das pracessas judiciais e
execuçãO' arçamentária na internet cam linguagem clara gerandO' transparência, divulgaçãO' da

_il~~.l~g&~~$I~~.=~~.~;lJíí~~...
laI~l]I~IIIII'l"i\1*::.]I1J
4.1. A haspedagem deverá acarrer em Hatel situada na municípiO' de Curitiba cam ClassificaçãO'
Superiar (antiga classificaçãO' 3 estrelas au superiar), em distância nãO'superiar a 5 km da centrO'
da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. NãO'estãO' incluídas nas diárias autros gastas cama, par
exemplO', bebidas, refeições au serviças de quarta.
4.1.2. Deverá estar inclusa na vaiar da propasta tadas as impastas e taxas incidentes sabre as
Serviças.
4.2. Es ecificações da uarta.

De~(;~iii~$Gf\ih.l
]i'I!':'1Illê'~ªI!D,ª~~i,f,
ApartamentO'
single em hatel
1
de cate~aria
supenar
4.2.1. As acamadações

Diárias
. em
apart~menta
s~ngle
02
f~~a~n~amaucaf~ng~:
Diária
manhã inclusa.
deverãO' cantar cam, na mínima, telefane;

11/04/2013
A partir das
12hs
(meia-dia)
TV aberta;

13/04/2013
Até 12hs
(meia-dia)

atendimentO' da

fi'
...
,.a
.•.
,.....
..~!as
•..
r;tu
..~rne'oo~P'.-sta~o~'~I.e.i,~a~~q.~e"~s~~.a~rl;~a'.~a'}or.i;i~sr~,ls8?eN~I;~o
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.
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....___
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5.1. A SupervisãO', OrientaçãO' e FiscalizaçãO' das Serviças ficará sab respansabilidade da Chefia
da Gabinete da 2ª Vice-Presidência da TJPRcom pasta par dais au mais membras indicadas pela
Chefia da 2ª Vice-Presidência da TJPR.

1f~~ª}m'Çªn]ª~ª~mpª1í6~~g~.e.~pmlliilll1]]I]I]Ii]!IJ~~!.1I!]jjj',~~;r'lliJtIIIIIED
7.1. A prestaçãO' das serviças, de que trata a abjeta
acampanhada
e fiscalizada pela Chefia da Gabinete da
servidares par ela indicada;
7.2. O Servidar designada efetuará a acompanhamentO' da
pela CONTRATADA e pracederá aO' atesta da(s} fatura(s)
prestada(s}, após terem sidO' examinadas e aprovadas;

deste TermO' de Referência, será
2ª Vice-Presidência da TJPR e/au
prestaçãO' das serviças executadas
carrespandente(s}
aa(s) serviça(s}

[ª]II!ê9~~~~111].'ltll111ill1\1~lIIifl]!à~"IJjjll
•• I]]]I]i1;'.0$!jll]]llllf.;j:II:::.~ 1~1]]]],~
.c.liii1Lj
8.1. O pagamentO' será feita pela CONTRATANTE, mediante requerimentO' subscrita pela
CONTRATADA, cantenda a respectiva fatura au nata fiscal, cam descriçãO' das serviças prestadas
e a atestada de efetiva execuçãO' das serviças emitida pela Chefia da Gabinete da 2ª VicePresidência da TJPR au par servidar designada pela Chefia da Gabinete da 2ª Vice-Presidência da
TJPR, na prazO' de 20 (vinte) dias úteis a cantar da pratacala da salicitaçãa.
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS DO CREDOR - PESSOA IURíDICA
RAZÃO SOCIAL:

BRASTOl ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E CONDOMINIOS lTDA

ENDEREÇO:

RUA DESEMBARGADOR MOTTA, 1499

BAIRRO:

BATEL

CIDADE:

CURITIBA

ESTADO:

PR

CEP:

80420190

E-MAil:

brasi 15OO@bristolhoteis.com.br

FONE:

413021-1500

FAX:

413021-1520

CNPJ:

04167801/0002-88

INSe. EST:

x
CATEGORIA:

BANCO:

D
D

EMPRESA

D

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL

EMPRESA PÚBLICA

D

SOe. BENEFICENTE

D

OUTROS (ESPECIFICAR):

BRADESCO

CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:

0489-8

166424-3

OBSERVAÇÕES:
1. Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;
2. Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJcorrespondente). caso
contrário o banco devolverá o pagamento;
3. Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento será efetuado através de
Ordem de Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do Brasil,
podendo ser retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação da
mesma, e terá um custo de R$ 12,00 (doze reais).

Paula Santos
Nome completo do responsável

Protocolo n.o 95.581/2013
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Pedido de Certidão Negativa de Débito

Página 1 de 1

Pedido de Certidão Negativa de Débito
Verifique os dados abaixo. Se estiverem incorretos, cancele e procure uma Unidade de
Atendimento da RFB da jurisdição de sua empresa para atualização de seu cadastro. Se
corretos, confirme.
Nome: BRASTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA - EP
Endereço: R DEPUTADO MARIO DE BARROS 1158
Bairro :CENTRO CIVICO
Município / Estado: 14.068/6

- CURITIBA - PR

CEP : 80530-280

A Receita Federal ag-radece a sua vi"sita. Informações sobre política de privacidade e uso.

I

hhp://wwwo 10.dataprev.gov.br/CWS/BIN/pcnd1.asp

I

04/04/2013

Pedido CND Via Internet XX

Página 1 de 1

"

Pedido de Certidão Negativa de Débito

A RFB informa:
A emissão automática da certidão não foi possível em razão da existência de
pendências nos sistemas da RFB e/ou PGFN. Essas pendências podem ser
verificadas por meio do link "Consulta Regularidade
Contribuições
Previdenciárias",
com a utilização de senha de acesso, ou dirigindo-se a uma
Unidade de Atendimento
da RFB e/ou Unidade da PGFN de sua jurisdição,
com o preenchimento do formulário
solicitação de pesquisa de situação
fiscal e cadastral - RFB e relatório de restrições de tributos
previdenciários"
preenchido. Após regularização das pendências, novo pedido
poderá ser feito na internet para obtenção da certidão.
Para a finalidade 1 (Averbação de Imóveis) será necessário dirigir-se a uma das
Unidades de Atendimento da RFB de sua jurisdição para regularização das
pendências.
li

A Receita Federal agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso.

tttp://wwwo 1O.dataprev.gov.br/CWSIB1N/cws _mv2.asp

04/04/2013

Jhneffer

Dias Sebastiao

De: I
Enviado em:

Comercial - Hotel Roochelle <comercial@hotelroochelle.c
terça-feira, 2 de abril de 2013 08:49
compras
Cotaçao - 045.12 095581.13
045 2013 - 09558113 - hospedagem (2).doc

I

Par~:
Ass~nto:
Anekos:

Prezada Jheneffer,
segJe em anexo nossa proposta de preços para a cotação 045/2013 - protocolo
coJnuamos

095.581/2013.

à disposição para esclarecimentos.

A'ten1ciosamente,

I

Dayan Meyer
I.
Comercla. I
<ecutlvo
~ooJhelle Corporate Hotel
Rua Tibagi, 307 - centro - Curitiba - PR - Cep 800.060-110

Font

(41) 2103.1100

I

Fax: (41) 2103.1150

Celular: (41) 9123.4499
E-mdil: comercial@hotelroochelle.com.br
SE O DESTINO É CURITIBA, DESFAÇA SUAS MALAS AQUI!

I

De: ]heneffer

Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
1 de abril de 2013 13:56

Em nome de compras

Envi~da em: segunda-feira,
I

Para: compras
AssJnto: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

Prez. dos Senhores,
I
Solicitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
participação deste certame, por gentileza responder este e-mail com a informação.
Em clso de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
compras@tjpr.jus.br
VisitJ nosso site: http://www.tjpr.jus.br e acesse o Iink para consulta de editais de licitação e contratações
http://www.tipr.jus.br/depat/licitacoes/contratacao
d ireta.asp
http://www.tjpr.jus.br/licitacao/i
ndex. asp
AntediPadamente

gratos,

Jhen1ffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
FonelFax: (41) 3254-2002 ramal 845
Divisão de Compras
Depahamento do Patrimônio
Tribuhal de Justiça do Estado do Paraná

1

diretas.

2

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:

Cultura Hotelaria Ltda.

Nome Fantasia:

Roochelle Corporate Hotel

CNPj:

07.117.271/0001-70

Insc. Estadual:

9049151907

Endereço:
Rua Tibagi, 307
Bairro

Centro

Cidade / Estado

Curitiba / Paraná

CEP:

80.060-110

Telefone:

(41) 2103.1100

E-mail:

comerci aI@hotelroochelle.com.br

FUNCIONÁRIO DA EMPRESARESPONSÁVELPELA COTAÇÃO:
Nome
completo:

Dayan Meyer

RG:

4.456.661-3

E-mail:

comercia I@hotelroochelle.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias
LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS*:
Local:

Nas dependências

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

da Empresa Adjudicada

Fone:

(41) 3254-2002

ramal 848 ou 812

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

Checkln

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

LOCAl, DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS- até as 16:00 hs do dia 03/04/2013,
pelos seguintes meios:
- Endereço: Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão de
Compras - Seção de Processamento de Compras.
- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos
poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser
indicado o n.º da Proposta, nos horários de atendimento (dias úteis das 12 às 18 horas). As
especificações desta Carta Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega e
execução do serviço.
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
OBjETO: contratação
Qt.
02

Nº
01

de empresa

de Hotelaria,

conforme

abaixo:

Especificações
Diárias, conforme especificações
constantes
Referência em anexo.

no Termo

de

TOTAL
OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento

Unitário

Total

R$
139,00

R$
278,00
R$
278,00

do orçamento.

CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO:
1-

Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente
estabelecidas
no país, cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente
processo e que satisfaçam integralmente
as condições do mesmo; e que apresentarem,
quando solicitado:
a. Dados pessoais do responsável
legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço
residencial);
b. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
c.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social. através de certidão negativa de
débito, emitida pelo INSS;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
e. Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através
de certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua
sede;
f.
Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho,
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
g. Banco / Agência / Conta;
h. Declaração de Exclusividade
emitida pela entidade ou Junta Comercial onde a
empresa está filiada, quando se aplicar.
2- No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
amostras, embalagem,
transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de
transporte, se houver). toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3- Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e
visita técnica prévia no local.
4- Em conformidade ao Decreto Estadual nº 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado
do Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5- A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de Justiça do Paraná,
quando houver obrigatoriedade.
Caso não haja a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, a
empresa deverá informar no momento em que enviar a carta-proposta preenchida.
6- Para julgamento
e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento,
as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos nesta proposta.
7- Quando da solicitação de documentação comprobatória,
a empresa deverá apresentar em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.
8- Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade
deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua
emissão;
9- A não apresentação
da documentação
elencada poderá acarretar a desclassificação
da
empresa no processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de
Empenho, momento no qual começará a contar o prazo de entrega.
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até
20 dias úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em
condições de ser liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta
de Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil
Brasileiro, bem como. a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
Protocolo n.o 95.581/2013

2/5 bs68
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CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por
cento) sobre o valor da Nota de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da lei nº
15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou
não da licitação;
d)
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)
Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz;
f)
Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
g)
Não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados ao Tribunal de justiça do Paraná, em face da vedação
estabelecida pela Resolução nº 09 do Conselho Nacional de justiça, de 6 de dezembro
de 2005, bem como de servidores lotados no Departamento do Patrimônio e de
membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor de licitações;
h)
Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de
justiça do Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do
serviço, objeto deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida nos
artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/12, do Conselho Nacional de justiça; e,
i)
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.
14- A apresentação de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de
preços, bem como, na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis
aplicáveis, inclusive, que a empresa encontra-se devidamente regularizada quanto aos
documentos de regularidade fiscal e não existem fatos impeditivos supervenientes à sua
contratação,
CERTIFICAMOSQUE ESTAMOSEM TOTAL ACORDOCOM AS CONDiÇÕESCONSTANTESDA PRESENTE
CARTA-PROPOSTADE COTAÇÃODE PREÇOS.
Curitiba, 02 de Abril de 2013.
Nome:

I

Assinatura:

Dayan Meyer

1

_

Obs.: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada
por correio eletrônico não haverá necessidade.
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CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃODIRETAN.º 45/2013
PROTOCOLON.º 095.581/2013
TERMODE REFERÊNCIA
1.1. 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sito à Praça Nossa Senhora
de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo Servidora
responsável: Chefe de Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPR.
2.1. Contratação de empresa hoteleira, localizada no município de Curitiba, com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 quilômetros
do Centro, para serviços de hospedagem em apartamento single superior ou luxo, conforme
descrito Q2J2resente Termo de Referência.
3.1. A contratação visa atender ao Treinamento em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação,
a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, conforme orientação da Comissão Permanente
de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça.
3.1.1. O fornecimento de hospedagem para o instrutor: o Juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da
Cunha Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente a fim de
desencadear
possível aperfeiçoamento
dos serviços judiciais,
além de disseminar o
conhecimento em relação aos valores éticos e morais, troca de informações que permitam
aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação dos dados dos processos judiciais e
execução orçamentária na internet com linguagem clara gerando transparência, divulgação do

iiB[~.~~~1
••!.~.,tí~KJ,i
•• ,fiil;~"!I!!~~7W~tEi~~]llm!]1,~~,.~~!!'r~_,iir.
4.1. A hospedagem deverá ocorrer em Hotel situado no município de Curitiba com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 km do centro
da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros gastos como, por
exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobre os
Serviços.
4.2. Es
do
13/04/2013
11/04/2013
Diárias
em
Apartamento
apartamento
single
Até 12hs
A partir das
single em hotel superior
ou single
Diária
(meio-dia)
12hs
02
1
de categoria
(meio-dia)
S.
luxo, com café da
upenor
manhã incluso.
4.2.1. As acomodações deverão contar com, no mínimo, telefone; TV aberta; atendimento do
apartamento; serviço de quarto, friggbar, ar-congicionado e calefaç~~uecedor
e cofre.

f~~~mef~1~:a:~BftlJ;f!il:Çffi~ºj0IrfrjmtitªçªQ~~~~~!g'1"J&""I!]1]1]lli~3g+x7;úM]L:'II!i:]:1].if
•. lllt:::;:;.']J
5.1. A Supervisão, Orientação e Fiscalização dos Serviços ficará sob responsabilidade da Chefia
do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPRcomposta por dois ou mais membros indicados pela
Chefia da 2ª Vice-Presidência do TJPFt

lLdl~ª~u~]Ç~ã.11~!U:~ls!~g&r2~6!1J!ªm'ml~Gl~~)IJ&Q~lil,!,:i~~11]'~&Jt:]:i;;J&E;fJlf]21s:s18"lWW!;
'11:]"::.....
~I:.:.K~
7.1. A prestação dos serviços, de que trata o objeto
acompanhada e fiscalizada pela Chefia do Gabinete da
servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento da
pela CONTRATADA e procederá ao atesto da(s) fatura(s)

deste Termo de Referência, será
2ª Vice-Presidência do TJPR e/ou
prestação dos serviços executados
correspondente(s) ao(s) serviço(s)

tiii~\¥~~íi~~21
•• ~~.)~.%1.~~;::=:]~fi~I.)IIIII111i!;;iIrII'1I\~ii!lllllJlill21'I]!l:~~tm!;'lL.~.::l::;.:J~i:~
8.1. O pagamento será feito pelo CONTRATANTE, mediante requerimento subscrito pela
CONTRATADA,contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos serviços prestados
e o atestado de efetiva execução dos serviços emitido pela Chefia do Gabinete da 2ª VicePresidência do TJPRou por servidor designado pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do
TJPR,no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.
Protocolo n.O 95.581/2013
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PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS DO CREDOR - PESSOA IURíDICA
RAZÃO SOCIAL:

Cultura Hotelaria Ltda.

ENDEREÇO:

Rua Tibagi, 307

BAIRRO:

Centro

CIDADE:

Curitiba

ESTADO:

Paraná

CEP:

80.060-110

E-MAIL:

comercia I@hotelroochelle.com.br

FONE:

(41) 2103.1100

FAX:

2103.1150

CNPJ:

07.117.271/0001-70

INSe. EST:

9049151907

(X)

EMPRESA

D

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL

D

EMPRESA PÚBLICA

D

SOe. BENEFICENTE

D

OUTROS (ESPECIFICAR):

CATEGORIA:

BANCO:

HSBC

CONTA CORRENTE:

I

AGÊNCIA:

0633

0003665

OBSERVAÇÕES:
1. Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;
2. Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJcorrespondente). caso
contrário o banco devolverá o pagamento;
3. Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento será efetuado através de
Ordem de Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do Brasil,
podendo ser retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação da mesma,
e terá um custo de R$ 12,00 (doze reais).

Dayan Meyer
Nome completo do responsável

Protocolo n.o 95.581/2013
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lomprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
I
I

iontribuinte,
Çonfira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,
~FB a sua atualização cadastral.

providencie junto à

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO

COMPROVANTE

DE INSCRiÇÃO

07.117.271/0001-70
MATRIZ

DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATADEABERTURA

06/12/2004

NOME EMPRESARIAL

CULTURA
TíTULO

HOTELARIA

DO ESTABELECIMENTO

ROOCHELLE
CÓDIGO

55'1

(NOME

CORPORATE

E DESCRiÇÃO

DE FANTASIA)

HOTEL

DA ATIVIDADE

ECONÔMICA

PRINCIPAL

0-8-01 -Hotéis

CÓDIGO

1

LTOA.

E DESCRiÇÃO

DAS ATIVIDADES

ECONÔMICAS

SECUNDÁRIAS

79.11-2-00 - Agências de viagens
77.11-0-00 - Locação de automóveis
sem condutor
56.11-2-01 - Restaurantes
e similares
CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

DA NATUREZA

206-2 - SOCIEDADE

JURíDICA

EMPRESA RIA LIMITADA

I

LOGRADOURO

RTIBAJI
CEP

80.060-110

------SITUAÇÃO

II

BAIRROIDISTRITO

CENTRO

I

COMPLEMENTO

MUNiCíPIO

CURITIBA
DATA DA SITUAÇÃO

CADASTRAL

ATIVA
MOTIVO

SITUAÇÃO

CADASTRAL

06/12/2004
DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO

ESPECIAL

ESPECIAL

*1t#:*****

********

-

Abrovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.
Elmitido no dia 03/04/2013 às 14:45:20 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

i

I

CERTIDÃO NEGATIVA
E DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUiÇÕES
E ÀS DE TERCEIROS

PREVIDENCIÁRIAS

NJo000332013-14001271
~ome: CULTURA HOTELARIA LTOA.
G;NPJ: 07.117.271/0001-70

tssalvadO

o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever

quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
Rendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Àtiva da União (DAU).

I

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
cpntribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
d~mais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fizenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.
8sta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°
8~212 de 24 de julho de 1991, exceto para:
- bverbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
-I redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sbciedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
s0ciedade sociedade empresária simples;
- Ibaixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
ah.931 da Lei nO 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
ehinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.
AI aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
fdi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no
e~dereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>
.
CbrtidãO emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de
20 de janeiro de 2010.
E~itida em 28/01/2013.
Válida até 27/07/2013.

CrrtidãO emitida gratuitamente.
Atenção:qualquer

rasura ou emenda invalidará este documento .

•
ht p://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_ffiv2.asp?COMS_BIN/SIW
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-CAIXA ECO

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

07117271/0001-70
CULTURA HOTELARIA LTDA
R TIBAGI 307/ CENTRO / CURITIBA / PR /80060-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/04/2013 a 30/04/2013
Certificação Número: 2013040109392114126362

Informação obtida em 02/04/2013,

às 13:59:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/ /www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/F

geCFSlmprimirPape1.asp?V ARPes...
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PODER
JUSTIÇA

CERTIDÃO

NEGATIVA

JUDICIÁRIO
DO TR1\.BALHO

DE DÉBITOS

TRABALHISTAS

Nome: CULTURA HOTELARIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.117.271/0001-70
Certidão nO: 27874006/2013
Expedição: 03/04/2013, às 14:50:52
Validade: 29/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se
que CULTURA HOTELARIA
LTDA.
(MATRIZ
E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.117.271/0001-70,
NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa
n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes
desta Certidão são de responsabilidade
dos
Tribunais
do Trabalho
e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores
à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação
desta certidão condiciona-se
à verificação
de sua
autenticidade
no portal
do Tribunal
Superior
do Trabalho
na
Internet
(http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO

IMPORTANTE

Do Banco Nacional
de Devedores
Trabalhistas
constam
os dados
necessários
à identificação
das pessoas
naturais
e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos
judiciais
trabalhistas,
inclusive
no concernente
aos
recolhimentos
previdenciários,
a honorários,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação
Prévia.

Dúvidas

e S-0.gestões;

c.ndt@t.st. jus. br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CULTURA HOTELARIA LTDA.
CNPJ: 07.117.271/0001-70
Ressalvado
o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1.

constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral
(PGFN).

da Fazenda Nacional

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br>
ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

na Internet, nos

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007.
Emitida às 20:01:13 do dia 04/12/2012 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2013.
Código de controle da certidão: E5E5.5FEF.7D67.655D
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

~ttp://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/

ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSeg

Via...

03/04/2013

Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

...........

:

:"

',
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

:.

{iº\{m:Il:1¥OOOl!Jsr~

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 10255462-89
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.117.271/0001-70
Nome: CULTURA

HOTELARIA

LTOA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública 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 requerente, nesta data.
Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos
da empresa
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento
acessórias.
Finalidade:

e refere-se a débitos de
de obrigações tributárias

Simples verificação
A autenticidade

Esta Certidão

desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

tem validade

até 01/08/2013 - Fornecimento

Gratuito

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Certidão

N° 10255462-89

Emitida Eletronicamente via Internet
03/04/2013 - 14:50:12
Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

h tPS://www.arinternet.pr.gov.br/outros/_d

_negativa2.asp?eUser=&eCPF=&eCNP

J=O... 03/0412013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
SOLICITAÇÃO

I

I
I

DE CERTIDÃO

MUNICIPAL

NOME INFORMADO
Cultura Hotelaria LIda
CNPJ SOLICITADO

SITUAÇÃO CADASTRAL

N° DA SOLICITAÇÃO

07.117.271/0001-70

5802382

3071408

I

FINALIDADE
Concorrência I Licitação

SITUAÇÃO DA SOLICITAÇÃO
INDEFERIDA

OBSERVAÇÓES
FORAM

ENCONTRADAS

PENDÊNCIAS

DE:

COMÉRCIO
E/OU PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
• Favor dirigir-se ao PLANTÃO FISCAL DO ISS no prédio central

da prefeitura

municipal

de curitiba

- Térreo,

munido

de documento

da empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Emitido Eletronicamente
em 05/04/2013 -

via Internet

01:45:18
Versão 2.0.0.29 (12/03/2013)

ht~'p://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/
___ L

_

certidaonegativa/frmListarO

bservacoes.aspx?sCO ...

05/04/2013

J'heneffer Dias Sebastiao
~.
01'0$'

De:
Enviado em:

Para:
Cc:

Agnes Weissheimer - Tulip Inn STF <stf.eventos@go
quinta-feira, 4 de abril de 2013 10:44
Jheneffer Dias Sebastiao
Débora Lavratti

Assunto:
Anexos:

RES:Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
hospedagem Tribunal de justiça.pdf

Prez~da Sra, Jheneffer,
Segue em anexo a cotação de hospedagem conforme solicitação.
Qualquer dúvida e solicitação estamos a disposição.
Atenciosamente,

De: Debora Lavratti [mailto:debora.lavratti@goldentulip.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de abril de 2013 09:34
""ra: Agnes - Tulip Inn STF'
su~nto: ENC: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
Agnes,
Favor enviar cotação conforme conversamos.
Beijos e obrigada!

1

~t'

.br>

"o"'p

------------------,-------------""-----'-------'-De: Ana Paula - Central Reservas Tulip Inn CWB [mailto:reservas.pr@goldentulip.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2013 18:13
Para: 'Débora Lavratti'
Assunto: ENC: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
Débora
Segue pedido de licitação

Estou

à disposição

para esclarecer

qualquer

dúvida

ou prestar

auxílio

Atenciosamente,

De: Jheneffer Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2013 18:12
Assunto: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

Prezados Senhores,
Gostaria de saber se há interesse.
att
2

no que for necessário.

~

Ol-<>.
,.
íS'
~..

"'~.

, o

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
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CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:

Melongena

Nome
Fantasia:

Tulip Inn Santa Felicidade

CNPJ:

09.259.358/0005-31

Insc. Estadual:

90468612-37

Participações

Ltda

Endereço:
Av. Manoel Ribas, 5480
Bairro

Santa Felicidade

Cidade /
Estado

Curitiba / PR

CEP:

82400-000

Telefone:

41-3075 5000

E-mail:

sa ntafel icidad e@goldentulip.com.br

FUNCIONÁRIO

DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

Nome
completo:

Debora Lavratti

RG:

6.797.970-2

E-mail:

Debora.lavratti@goldentulip

.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias
LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS*:
Local:

Nas dependências

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

da Empresa Adjudicada

Fone:

(41) 3254-2002

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

ramal 848 ou 812

Checkln

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

LOCAL. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS - até as 16:00 hs do
03/04/2013,
pelos seguintes meios:
- Endereço: Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão
Compras - Seção de Processamento de Compras.
- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos
poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo
indicado o n.º da Proposta, nos horários de atendimento
(dias úteis das 12 às 18 horas).
especificações
desta Carta Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega
execução do serviço.

Protocolo

n.O 95.581/2013
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dia
de

ser
As
e

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
OBJETO: contratação
Qt.
02

Nº

01

de empresade

Hotelaria,

conforme

Especificações
Diárias, conforme especificações constantes
Referência em anexo.

abaixo:
no Termo de

Unitário

Total

187,95

375,90

TOTAL
OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento do orçamento.
CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO:
1-

Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente estabelecidas
no país, cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente
processo e que satisfaçam integralmente as condições do mesmo; e que apresentarem,
quando solicitado:
a. Dados pessoais do responsável legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço
residencial);
b. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;
c. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão negativa de
débito, emitida pelo INSS;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
e. Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através
de certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua
sede;
f.
Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho,
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
g. Banco / Agência / Conta;
h. Declaração de Exclusividade emitida pela entidade ou Junta Comercial onde a
empresa está filiada, quando se aplicar.
2- No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
amostras, embalagem, transporte (carga e descarga até o local de destino e seguro de
transporte. se houver). toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3- Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e
visita técnica prévia no local.
4- Em conformidade ao Decreto Estadual nQ 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado
do Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5- A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de Justiça do
Paraná, quando houver obrigatoriedade. Caso não haja a obrigatoriedade da Nota
Fiscal Eletrônica, a empresa deverá informar no momento em que enviar a cartaproposta preenchida.
6- Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos nesta proposta.
7- Quando da solicitação de documentação comprobatória, a empresa deverá apresentar em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.
8- Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade
deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua
emissão;
9- A não apresentação da documentação elencada poderá acarretar a desclassificação da
empresa no processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de
Empenho, momento no qual começará a contar o prazo de entrega.
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até
20 dias úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em
condições de ser liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta
de Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil
Brasileiro, bem como, a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
Protocolo n.O 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.Q 45/2013
PROTOCOLO N.Q 095.581/2013
30Q (trigésimo) dia de atraso injustificado, sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por
cento) sobre o valor da Nota de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais penalidades
previstas nos artigos 150 a 160 da lei nQ
15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente,
e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou
não da licitação;
d)
O conteúdo da proposta apresentada
não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)
Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz;
f)
Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
g)
Não contratará
para prestação deste serviço, empregados
que sejam cônjuges,
companheiros
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento,
de membros
ou juízes vinculados
ao Tribunal
de Justiça do Paraná, em face da vedação
estabelecida pela Resolução nQ 09 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro
de 2005, bem como de servidores lotados no Departamento
do Patrimônio e de
membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor de licitações;
h)
Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do
serviço, objeto deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida
nos
artigos lQ e 2Q da Resolução nQ 156/12, do Conselho Nacional de Justiça; e,
i)
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.
14- A apresentação
de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de
preços, bem como, na observância dos regulamentos. normas administrativas
e técnicas e leis
aplicáveis,
inclusive, que a empresa encontra-se
devidamente
regularizada
quanto aos
documentos de regularidade
fiscal e não existem fatos impeditivos
supervenientes
à sua
contratação,
CERTIFICAMOS QUE ESTAMOS EM TOTAL ACORDO COM AS CONDiÇÕES CONSTANTES DA
PRESENTE CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS.
Curitiba,
Nome:

I

Assinatura:

Debora

4 de abril de 2013.

Lavratti

1'-

Obs.: Só deverá

_
ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa.
por correio eletrônico não haverá necessidade.

Protocolo n.o 95.581/2013

Caso seja enviada
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.!! 45/2013
PROTOCOLO N.!! 095.581/2013
TERMO DE REFERÊNCIA
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1.1. 2ª Vice-Presidência

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sito à Praça Nossa Senhora
de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo Servidora
responsável: Chefe de Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPR.

2.1. Contratação de empresa hoteleira, localizada no município de Curitiba, com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 quilômetros
do Centro, para serviços de hospedagem
em apartamento
single superior ou luxo, conforme
descrito no presente Termo de Referência.
3.1. A contratação visa atender ao Treinamento em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação,
a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, conforme orientação da Comissão Permanente
de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça.
3.1.1. O fornecimento
de hospedagem para o instrutor: o Juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da
Cunha Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente
a fim de
desencadear
possível
aperfeiçoamento
dos serviços
judiciais,
além
de disseminar
o
conhecimento
em relação aos valores éticos e morais, troca de informações
que permitam
aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação dos dados dos processos judiciais e
execução orçamentária
na internet com linguagem clara gerando transparência,
divulgação do
~~I
e das aç,ões do Po<;t~r:Judiciári~} en~c.~ou!C,os'=
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4.1. A hospedagem deverá ocorrer em Hotel situado no município de Curitiba com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 km do centro
da Cidade.
4.1.1.
As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros gastos como,
por exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobre os
Serviços.

4.2. Es ecificações

do

uarto.
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Apartamento
1

Si~~sl~a~~~~~el

Diárias

. em

~~J£r~~O:~~caf~~~J:

upenor
manhã incluso.
4.2.1. As acomodações
deverão contar
apartamento;
serviço de quarto, frigobar,

Diária

02

11/04/2013

13/04/2013

~~!~~~~:}s

(~:i~-~~~)

com, no mínimo, telefone; TV aberta; atendimento
ar-condicionado
e calefação ou aquecedore
cofre.

do
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5.1. A Supervisão, Orientação e Fiscalização dos Serviços ficará sob responsabilidade
da Chefia
do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPR composta por dois ou mais membros indicados pela
Chefia da 2ª Vice-Presidência do TJPR.
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7.1. A prestação
dos serviços, de que trata o objeto
acompanhada
e fiscalizada
pela Chefia do Gabinete da
servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento
da
pela CONTRATADA e procederá ao atesto dais} faturais}
prestado(s}, após terem sido examinados e aprovados;

deste Termo de Referência,
será
2ª Vice-Presidência
do TJPR e/ou
prestação dos serviços executados
correspondente(s}
ao(s} serviço(s}

,ª!'!I~lJãjjnsim!P:0•• '1I11:lli'lil\h1iil':)iFJJ~lWi1ii1iE';;1Iillr.Zj!il!~I:iil:r;II'\ji':lIi\i:IIi;'t1:iii,,
__
!"~~:tsUIl
8.1. O pagamento
será feito pelo CONTRATANTE, mediante
requerimento
subscrito
pela
CONTRATADA, contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos serviços prestados
e o atestado de efetiva execução dos serviços emitido pela Chefia do Gabinete da 2ª VicePresidência do TJPR ou por servidor designado pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do
TJPR, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.
Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.!! 45/2013
PROTOCOLO N.!! 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS

DO CREDOR - PESSOA IURíDICA

RAZAO
SOCIAL:

Melongena

Participações

ENDEREÇO:

Av. Manoel

Ribas, 5480

BAIRRO:

Santa Felicidade

CIDADE:

Curitiba

ESTADO:

Pr

CEP:

82400-000

E-MAIL:

sa ntafel icida de@goldentuliR.com.br

FONE:

41-30755000

FAX:

41-30755151

09.259.358/0005-31

INSC.
EST:

90468612-37

~

EMPRESA

D

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL

D

EMPRESA PÚBLICA

D

SOe. BENEFICENTE

D

OUTROS (ESPECIFICAR):

CNPJ:

CATEGORIA:

BANCO:
CONTA
CORRENTE:

LTDA

Itau

AGÊNCIA:

0269

153975-5

OBSERVAÇÕES:
1. Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;
2. Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJ correspondente),
caso
contrário o banco devolverá o pagamento;
será efetuado através de
3. Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento
Ordem de Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do Brasil,
podendo ser retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação
da mesma,
e terá um custo de R$ 12,00 (doze reais).

Debora
Nome completo

Lavratti

do responsável

Protocolo n.o 95.581/2013
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Jheneffer Dias Sebastiao
Reserva 10 < reserva10@slavierohoteis.com.br>
segunda-feira, 1 de abril de 2013 16:31
Jheneffer Dias Sebastiao
RES:Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
045 2013 - 09558113 - hospedagem (2).doc

De: I
Enviado em:

ParJ:

I
Assunto:
I
Anekos:

Boa ~arde,

Seg e informações,

as mesmas contida no email anterior.

Seg e novamente:
Slavi~ro Palace:
IndiJidual na categoria Luxo Master : R$ 238,00 + 5% iss

Inditdual na categoria Suite Master: R$338,00 + 5% iss
.)Iavi~ro Slim Centro:
IndiJidual na categoria Luxo: R$ 145,00 + 5% iss
IndiJidual na categoria Suite: R$ 195,00 + 5% iss

-~--r-'--~-

~--~-"'~--"--'-''''''--'--'''''~--''-'-~-~--

De: Jheneffer Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
Envibda em: segunda-feira, 1 de abril de 2013 16:23
Para: Reserva 10
AssJnto: RES: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
prezLa

Priscila, venho por meio desse informar que deverá ser preenchido o valo unitário e o total de duas diárias,

::j"a

Proposta D_o_T_r_ib_U_n_a_I.

..

.

.

De: Reserva 10 [mailto:reserva10@slavierohoteis.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 1 de abril de 2013 16:20
parar: Jheneffer Dias Sebastiao
Assu.nto: ENC: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
Boa tlrde,

segj

em anexo os dados cadastrais de todos os hotéis da rede.

*Disponibilidade e tarifa confirmadas para esta consulta, sujeitas a alteração até o ato da reserva

A tenLsam ente
I

PriscJlaLippmann
Assis~ente de Reservas Corporativo
1

I

_

Rede S/aviera Hotéis
4062-0676 -0800-7043311reserva10@slavierohoteis.com.br
Rua: Senador Alencar Guimarães, 50 Centro - Curitiba - CEP:80010-070

__ ._-------- -_._-----------

.

-------

_

_._ ..

De: Slaviero Hotéis Central de Reservas Slaviero Hotéis Central de Reservas
Enviada em: segunda-feira, 1 de abril de 2013 15:08
Para: Slaviero Hotéis Central de Reservas Slaviero Hotéis Central de Reservas
Assunto: ENC: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
Palace ou Slim centro
De: Slaviero Hotéis Central de Reservas Slaviero Hotéis Central de Reservas
1 de abril de 2013 14:46

Enviada em: segunda-feira,
Para: 'bs68@tjpr.jus.br'

Assunto: ENC: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
Boa tarde,
A qual hotel da rede Slaviero refere-se a solicitação em anexo?

Atenciosamente,
Assistente de Reservas Corporativo
Rede S/aviero Hotéis
0800-7043311- reservas@slavierohoteis.com.br
Rua: Senador Alencar Guimarães, 50 Centro - Curitiba - CEP:80010-070

2

__

__ .•..

_

__ --------...•.•.

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:
SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO LTDA

Nome Fantasia:
Slaviero Palace Hotel

CNPJ:
78.352.572/0001-27

Insc. Estadual:
4.099.120.591-5

Endereço:
R. Senador Alencar Guimarães, 50 - Centro

Bairro
Cidade / Estado

Curitiba

CEP:
80.010-070

Telefone:
(41) 30171000

E-mail:

reservas@slavierohoteis.com.br

FUNCIONÁRIO DA EMPRESARESPONSÁVELPELA COTAÇÃO:
Nome
completo:

Priscila Lippmann Cunha

RG:
E-mail:
VALIDADE DA PROPOSTA:45 dias
LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS*:
Local:

Nas dependências

da Empresa Adjudicada

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

Fone:

(41) 3254-2002

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

ramal 848 ou 812

Checkln

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

LOCAL. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS- até as 16:00 hs do dia 03/04/2013,
pelos seguintes meios:
- Endereço: Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão de
Compras - Seção de Processamento de Compras.
- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos
poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser
indicado o n.º da Proposta, nos horários de atendimento (dias úteis das 12 às 18 horas). As
especificações desta Carta Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega e
execução do serviço.
Protocolo

n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013

OBIETO: contratação
Qt.
02

Nº
01

de empresade

Hotelaria,

conforme

abaixo:
I

Especificações
Diárias, conforme especificações
Referência em anexo.

constantes

no Termo

de

Unitário
238,00

Total
500,00
com tx
de 5%

TOTAL
OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento

do orçamento.

CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO:
1-

Somente podel"ão participar desta Contratação Direta empresas regularmente estabelecidas
no país, cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente
processo e que satisfaçam integralmente
as condições do mesmo; e que apresentarem,
quando solicitado:
a. Dados pessoais do responsável
legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço
residencial);
b. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas CNPj;
c.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão negativa de
débito, emitida pelo INSS;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
e. Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através
de certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua
sede;
f.
Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a justiça do Trabalho,
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
g. Banco / Agência / Conta;
h. Declaração de Exclusividade
emitida pela entidade ou junta Comercial onde a
empresa está filiada, quando se aplicar.
2- No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
amostras, embalagem,
transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de
transporte, se houver), toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3- Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e
visita técnica prévia no local.
4- Em conformidade ao Decreto Estadual nº 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado
do Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5- A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de justiça do Paraná,
quando houver obrigatoriedade.
Caso não haja a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, a
empresa deverá informar no momento em que enviar a carta-proposta preenchida.
6- Para julgamento
e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento,
as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos nesta proposta.
7- Quando da solicitação de documentação comprobatória,
a empresa deverá apresentar em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.
8- Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade
deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua
emissão;
9- A não apresentação
da documentação
elencada poderá acarretar a desclassificação
da
empresa no processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de
Empenho, momento no qual começará a contar o prazo de entrega.

Protocolo n.O 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até
20 dias úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em
condições de ser liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta
de Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil
Brasileiro, bem como, a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por
cento) sobre o valor da Nota de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da lei nº
15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou
não da licitação;
d)
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)
Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz;
f)
Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
g)
Não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Paraná, em face da vedação
estabelecida pela Resolução nº 09 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro
de 2005, bem como de servidores lotados no Departamento do Patrimônio e de
membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor de licitações;
h)
Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do
serviço, objeto deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida nos
artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/12, do Conselho Nacional de Justiça; e,
i)
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.
14- A apresentação de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de
preços, bem como, na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis
aplicáveis, inclusive, que a empresa encontra-se devidamente regularizada quanto aos
documentos de regularidade fiscal e não existem fatos impeditivos supervenientes à sua
contratação,
CERTIFICAMOSQUE ESTAMOSEM TOTAL ACORDOCOM AS CONDiÇÕESCONSTANTESDA PRESENTE
CARTA-PROPOSTADE COTAÇÃODE PREÇOS.
Curitiba, 5 de abril de 2013.
Nome:

Assinatura:

1

_

Obs.: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada
por correio eletrônico não haverá necessidade.
Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Jndiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃODIRETAN.º 45/2013
PROTOCOLON.º 095.581/2013
TERMO DE REFERÊNCIA

i~Ir1fJJi!Eª~IIm',I~I.!I'!);JIF!:Lblti11l1l11í!ll"ir2!l1111Iii.i_ill.~~i;IIB\.
1.1. 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sito à Praça Nossa Senhora
de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo Servidora
respo~sáv~l: Chefe dee;a binete. da 2ª Vice~Presidência do]PR.
2.1. Contratação de empresa hoteleira, localizada no município de Curitiba, com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 quilômetros
do Centro, para serviços de hospedagem em apartamento single superior ou luxo, conforme
descrito no ~sente
Termo de Referência.

_1.i.~mIIII:I.,i'i"l~à\.J~t_{1"'~>I':III"i!";;'l;;~"li:I~'8111JB('II:llIII!:,'\ii02I
3.1. A co~ra"tação ~isa atender ao TreTnament:o ê7n Pontic~;'P6blica's' de Con~iliação 'é Medi~ção,
a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, conforme orientação da Comissão Permanente
de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça.
3.1.1. O fornecimento de hospedagem para o instrutor: o Juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da
Cunha Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente a fim de
desencadear
possível aperfeiçoamento
dos serviços judiciais,
além de disseminar o
conhecimento em relação aos valores éticos e morais, troca de informações que permitam
aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação dos dados dos processos judiciais e
execução orçamentária na internet com linguagem clara gerando transparência, divulgação do

t~~~~~s,~~_"cI~,~9~~~:J~~c"~~,ª?ri~~icu:'''7:un%Síqt@2n:)_.,t_'1hd~:YD1_!"
Qt:iII!¥£lJli'5ii.~!ige:
:1.,,9:1;;.,~l~]lA~lil;;L;P:'
.. :U~:H4jIlt:!$ltIIilími~:i:iII;:li3IiM:tIlG
,EI.E; .,
.1>':iIIL:l~III:t;:: *311>1",x,
4.1. A hospedagem deverá ocorrer em Hotel situado no município de Curitiba com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 km do centro
da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros gastos como, por
exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobre os
Serviços.
4.2. Es ecificações do

!lt~mlI1f,:Ij)~lêi1l:ª'9;
...
13/04/2013
11/04/2013
Diárias
em
Apartamento
apartamento
single
Até 12hs
A partir das
single em hotel superior
ou single
Diária
(meio-dia)
12hs
02
1
de categoria
(meio-dia)
S'
luxo, com café da
upenor
manhã incluso.
4.2.1. As acomodações deverão contar com, no mínimo, telefone; TV aberta; atendimento do
~~::art:~,~~:~~~~~'~O:~~I~~~~r,~~:~~~{_;I~,~::~ga

,!:?,.~,!,I@]?10(;!.?,ªÇimQ.r~l1ltªç;ªQ;""EtdI'l?,',~Ç;~ªÇi'

.••.

.....
,_,.?i~.Ii:\iHl.i'.º,S,'h>i1&l'.A'"

.

~;~~:~~~h~~':~~~=~{;1i1~,~~
.....
'<iji:~
.'.'"I...Ij,lúWd.siKI"",ád:<T:IIG:i:i11:r01T:)III.~,2E
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5.1. A Supervisão, Orientação e Fiscalização dos Serviços ficará sob responsabilidade da Chefia
do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPRcomposta por dois ou mais membros indicados pela
Chefia da 2ª Vice-Presidência do TJPR.

[£lII[ª,,6~ªng5i{ª~)~çmmª'il61~'W~iQ!lfJ~ÍEf;Q!:êil1Jj',!;','!!!i:it"i:~',:;ll\l:J!lI.::I;".'i::!
7.1. A prestação dos serviços, de que trata o objeto
acompanhada e fiscalizada pela Chefia do Gabinete da
servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento da
pela CONTRATADA e procederá ao atesto da(s) fatura(s)

deste Termo de Referência, será
2ª Vice-Presidência do TJPR e/ou
prestação dos serviços executados
correspondente(s) ao(s) serviço(s)

~E:[~li~~l"~{t.)~~~lE~:.I~~:i!~~i~l\jT'!,I:lti!it"l'lB]7.ú;21Si{'k,"'IE22\jjik,L::l!cEj
8.1. O pagamento será feito pelo CONTRATANTE, mediante requerimento subscrito pela
CONTRATADA, contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos serviços prestados
e o atestado de efetiva execução dos serviços emitido pela Chefia do Gabinete da 2ª VicePresidência do TJPRou por servidor designado pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do
TJPR,no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.
Protocolo n.O 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS DO CREDOR - PESSOA IURíDICA
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

ESTADO:

CEP:

E-MAIL:

FONE:

FAX:

CNPJ:

INSC. EST:

CATEGORIA:

O

EMPRESA

O

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL

O

EMPRESA PÚBLICA

O

SOe. BENEFICENTE

O

OUTROS (ESPECIFICAR):

BANCO:
CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:

I

OBSERVAÇÕES:
1. Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;
2. Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJcorrespondente),
caso
contrário o banco devolverá o pagamento;
3. Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento será efetuado através de
Ordem de Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do
Brasil, podendo ser retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação
da mesma, e terá um custo de R$ 12,00 (doze reais).

Nome completo do responsável

Protocolo n.O 95.581/2013

pelo preenchimento

5/5 bs68

I

•

LAVIERO
hotéis

CURITIBA - PR
Nome Fantasia: Slaviero Slim Alto da XV
Razão Social: SLAVIERO ADMINSITRAÇÃO HOTELEIRA LTDA
Endereço: R. Conselheiro Araújo/ 435 - Alto da Rua XV
Tel: (41) 30171050
Fax: (41) 30171050
CEP: 80.060-230
CNPJ: 04.668.686/0003-06
IE: 90.300.838-54
INSCR. MUN: 1.712.468.433-4
Banco: HSBC
Agência: 0054
C/C: 36.423-21

SLAVIERO PALACE HOTEL
Nome Fantasia: Slaviero Palace Hotel
Razão Social: SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO
Endereço: R. Senador Alencar Guimarães/50
Tel: (41) 3017 1000
Fax: (41) 3017
CEP: 80.010-070
CNPJ: 78.352.572/0001-27
IE: 10.146.155-60
INSCR. MUN: 4.099.120.591-5
Banco: HSBC
Agência: 0054
C/C:

LTDA
- Centro
1010

SLAVIERO SUÍTES CURmBA
27118-93
Nome Fantasia: Slaviero Suítes Curitiba
Razão Social: HOTÉIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA
Endereço: R. DR. PEDROSA/ 208 - Centro
Tel: (41) 3323 3968
Fax: (41) 33235721
CEP: 80420-120
CNPJ: 03.149.170/0003-92
IE: 904.36066-00
INSCR. MUN: 09.01.00510.678-2
Agência: 0054
C/C: 7171404
Banco: HSBC

SLAVIERO SLIM CENTRO
Nome Fantasia: Slaviero Slim Centro
Razão Social: SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO LTDA
Endereço: Av. Luiz Xavier/ 67 - Centro
Tel: (41) 3322 2829
Fax: (41) 3222 2398
CEP: 80.020-020
CNPJ: 78.352.572/0002-08
IE: 10.187.083-92
INSCR. MUN: 4.099.253.449-5
Banco: HSBC
Agência: 0054
C/C: 27118-93

PINHAIS

- PR

SLAVIERO EXECUTIVE PINHAIS
Nome Fantasia: Slaviero Executive Pinhais
Razão Social: SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO LTDA
Endereço: Av. Camilo de Lellis, 689 - Centro
Tel: (41) 3033 1000
Fax: (41) 30331000
CEP: 83.323-000
CNPJ: 78.352.572/0006-31
IE: 90.274.756-79
INSCR. MUN: 20.030.116-36
Banco: HSBC
Agência: 0054
C/C: 33.260-12

SLAVIERO ROCKEFELLER CONCEPTUAL
Nome Fantasia: Slaviero Rockefeller
Razão Social: SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO LTDA
Endereço: R. Rockefeller, 11 - Rebouças
Tel: (41) 3023 2330
Fax: (41) 3028 2331
CEP: 80.230-000
CNPJ: 78.352.572/0004-70
IE: 90.260.701-36
INSCR. MUN: 4.099.447.507-0
Banco: HSBC
Agência: 0054
C/C: 31.769-32

PONTA GROSSA - PR
SLAVIERO EXECUTIVE PONTA GROSSA

SLAVIERO EXECUTIVE BATEL
Nome Fantasia: Slaviero Executive Ponta Grossa
Razão Social: HOTÉIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA
Endereço: Rua Jacob Holzmann, 219 - Olarias
Tel: (42) 3220 5200
Fax: (42) 3220 5399
CEP: 84035-300
CNPJ: 03.149.170/0005-54
INSCR. MUN: 107.905
IE: 90.401.547-41
Agência: 0054
C/C: 87406-58
Banco: HSBC

Nome Fantasia: Slaviero Executive Curitiba
Razão Social: SLAVIERO ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA
Endereço: Av. Visconde de Guarapuava, 4069 - Batel
Tel: (41) 30171040
Fax: (41) 30171040
CEP: 80.250-220
CNPJ: 04.668.686/0002-25
IE: 90.246.330-52
INSCR. MUN: 4.099.430.098-5
Banco: HSBC
Agência: 0054
C/C: 29339-93

FOZ DO IGUACU - PR
SLAVIERO FULL JAZZ CONCEPTUAL

SLAVIERO SUÍTES FOZ DO IGUAÇU

Nome Fantasia: Slaviero Full Jazz
Razão Social: SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO LTDA
Endereço: Rua Silveira Peixoto, 1.297 - Batel
Tel: (41) 3312 7000
Fax: (41) 3312 7000
CEP: 80.240-120
CNPJ: 78.352.572/0005-50
IE: Isento
INSCR. MUN: 09.010.460.520-3
Banco: HSBC
Agência: 0054
C/C: 33.372-43

LAVIERO

cr:meep!ual

Nome Fantasia: Slaviero Suítes Foz do Iguaçu
Razão Social: HOTÉIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA
Endereço: Rua Rui Barbosa, 394 - Centro
Tel: (45) 3026-1800
Fax: (45) 3026-1800
CEP: 85851-220
CNPJ: 03.149.170/0009-88
IE: 90559432-03
INSCR. MUN: Em Andamento
Banco: Bradesco
Agência: 2006
C/C: 24.182-2

~
SLAVIERO
e.xecutiva

.

*

SLAVIERO
suites

.di¥?;

~,;)ii

SLAVIERO
sEm

Av. Senador Alencar Guimarães, 50 - Centro I Curitiba - PR I CEP: 80.010-070
Tel.: (4í) 3017-1037
Fax: (41) 3017-1010
wv<W.slavierohoteis.com.br
I Central de Reservas: 4062 0676 , 08007043311

VITÓRIA - ES

JOINVILLE - SC

SLAVIERO SLIM ALICE VITÓRIA
Nome Fantasia: Slaviero Slim Alice Vitória
Razão Social: Neffa Gestão Turismo e Negócios Ltda
Endereço: R. Coronel Vicente Peixoto, 95 - Centro
Tel: (27) 3331-1144
Fax: (27) 3322-4556
CEP: 29010-280
CNPJ: 12.851.850/0001-82
IE: 082.432.29-5
INSCR. MUN: 1100653
Banco: Bradesco
Agência: 3511-4
C/C: 011.311-5

SLAVIERO SLIM JOINVILLE
Nome Fantasia: Slaviero Slim Joinville
Razão Social: JDB HOTEL E RESTAURANTE LTDA EPP
Endereço: R. Sete de Setembro, 40 - Centro
Tel: (47) 34331500/3433
1288
CEP: 89201-200
CNPJ: 09.314.882/0001-34

IE: 255536380
INSCR. MUN: Banco: HSBC Agência: 0141

SÃO PAULO - SP
C/C: 06039-00

SLAVIERO EXECUTIVE JARDINS
Nome Fantasia: Slaviero Executive Jardins
Razão Social: HOTÉIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA
Endereço: Alameda Campinas, 1435 - Jardim Paulista
Tel: (11) 3886 8500
Fax: (11) 3886 8501
CEP: 01404-002
CNPJ: 03.149.170/0007-16
L E.: Isento
INSCR. MUN: 3.754.350-4
Banco: HSBC
Agência: 0054
C/C: 00219-89

FLORIANÓPOLIS - SC
SLAVIERO EXECUTlVE FLORIANÓPOLIS
Nome Fantasia: Slaviero Executive Florianópolis
Razão Social: HOTEL TRINDADE HALL LTDA
Endereço: R. Desembargador Vitor Lima, 380 - Trindade
Tel: (48) 3203 1000
Fax: (48) 3203-1001
CEP: 88040-400
CNPJ: 09.295.653/0001-10
IE: Isento
INSCR. MUN: Em Andamento
Banco: Bradesco
Agência: 2186-5
C/C: 52.220-1

SLAVIERO SLIM CONGONHAS
Nome Fantasia: Slaviero Slim Congonhas
Razão Social: SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA
Endereço: Rua Baronesa de Bela Vista, 499 - Campo Belo
Tel: (11) 5093-1350
CEP: 04612-002
CNPJ: 78.352.572/0008-01

PALHOCA - SC

1.E.: 146.103.666.119
INSCR. MUN: 4. 293.326-9

SLAVIERO EXECUTIVE VIACATARINA
Nome Fantasia: Slaviero Executive Viacatarina
Razão Social: VENDECASA EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS
LTDA
Endereço: Rua Atílio Pedro Pagani, 300 - Passa Vinte
Tel.: (48) 3086-9008
Fax: (48) 3086-9006
CEP: 88132-149
CNPJ: 85.134.864/0002-30
IE: Isento
INSCR. MUN: 11891
Banco: Santander Agência: 1602
C/C: 130000289

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Banco: HSBC

Agência: 0054

C/C: 08883-46

GUARULHOS - SP
SLAVIERO EXECUTIVE GUARULHOS
Nome Fantasia: Slaviero Executive Guarulhos
Razão Social: HOTÉIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA
Endereço: R. Rafael Balzani, 32 - Centro
Tel: (11) 2475-7500
Fax: (11) 2475-7501
CEP: 07.020-090
CNPJ: 03.149.170/0008-05
Banco: HSBC
Agência: 0054
C/C: 00707-85
IE: Isenta
INSCR. MUN: 170749

SLAVIERO SLIM BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SLAVIERO FAST SLEEP GUARULHOS
Nome Fantasia: Slaviero Slim Balneário Camboriú
Razão Social: HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA
Endereço: Avenida Santa Catarina, 1000 - Bairro dos Estados
Tel.: (47) 3263-9600
CEP: 88339-005
CNPJ: 03.149.170/0010-11

IE: 25.668.570-3
INSCR. MUN: Em Andamento
Banco: HSBC
Agência: 0054

C/C: 13784-14

,~
lAVIERO

cOf'\Çeptual

'*

SlAVJERO
e.xecutíve

Nome Fantasia: Fast Sleep Repouso e Banho
Razão Social: BL Service Administradora de Serviços Ltda.
Endereço: Rodovia Helio Smidt, s/n
Fone/Fax: (11) 2445 2356
CEP 07190-972
Guarulhos - SP
CNP): 07.525.425/0003-25
IE: Isento
CAIXA POSTAL: 3131
INSCR. MUN: 142.694
Banco: Itaú
Agência: 3813
Conta: 21.438-8

ti;

SlAVIERO
suítes

SlAVIERO
sEm

Av. Senador Alencar Guimarães, 50 - Centro / Curitiba - PR I CEP: 80.010-070
Tet.: (41) 3017-1037
Fax: (41) 3017-1010
wyyw.slavierohoteis.com.br
/ Central de Reservas: 4062 0676 i 08007043311

r
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
PREVIDENCIÁRIAS
E ÁS DE TERCEIROS

[)E DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUiÇÕES

I

N° 001492013-14001572
~ome: SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA
u;NPJ: 78.352.572/0001-27
I
R.essalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em
s:eu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos
dO art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
libutário
Nacional (CTN).
qsta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
cPntribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos
~dministrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as
~emais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
t-Iazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

I

.

Oonforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem
06 mesmos efeitos da certidão negativa.
I
8sta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°
8l212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- bverbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
-I redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sbciedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou
trknsformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
-Ibaixa de fir!"!1a individual ou de empresá.rio, conforme defi~ido p.el.o
art.931 da Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Codlgo CIVil,
extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.
AI aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
fdi emitida e à verificação de sua autenticidade
na Internet, no
endereço <hUp://www.receita.fazenda.gov.br>
.
CbrtidãO emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nO01, de
20 de Janeiro de 2010.
E~itida em 03/04/2013.
Vãlida até 30/09/2013.
CfrtidãO emitida gratuitamente.
Atenção:qualquer

rasura ou emenda invalidará este documento.

ht, p://www01 O.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws

_ffiv2.asp?COMS _BIN/SIW _Contexto...
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
78352572/0001-27
Razão Social:SLAVIEROHOTEIS E TURISMO LTDA
Endereço:
R SENADOR ALENCAR GUIMARAES 50/

CENTRO / CURITIBA /

PR / 80010-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:

01/04/2013 a 30/04/2013

Certificação

Número:

2013040108214901762509

Informação obtida em 05/04/2013, às 13:56:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

h ps://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPes...
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J " neffer Dias Sebastiao
De~
Enviado em:

Roberto Frare <rscuritiba@transamerica.com.br>
sexta-feira, 5 de abril de 2013 17:36
compras

Pata:
As$unto:

RES:Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

Pr~zada Sra. Jheneffer, conforme solicitado, seguem os dados referente

hospedagem de 11/04 a 13/04

DADOS DA EMPRESA:
Raião Social:

Transamérica

Flat' s Ltda.

Norjne Fantasia:

Transamérica

Prime Batel

CNPJ:

04094931/0015-52

I

Inst Estadual:

isento

Endereço:
I
Av. do Batel 1732
i

Bai~ro

Batel

,

Cidbde / Estado

Curitiba - PR

CE~:

80420-090

Telefone:

413017-1700

I
I

E-mai I:

rscuriti ba@transamerica.com.br

.E.!iliCIONÁRIO DA EMPRESARESPONSÁVELPELA COTAÇÃO:
Nort,e
completo:

Roberto Frare Filho

RG:j

32471514-6

E-m~il:

rscuriti ba@transamerica.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias
LOcbL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS*:
Local:

Nas dependências

da Empresa Adjudicada

Contato:

Cauê Basso/ jheneffer

Dias

Fon~:

(41) 3254-2002

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

Check In

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

CheG:kOut

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

I

ramal 848 ou 812

Tari~a apartamento Single R$ 317,00 + 5% ISSe tarifa Duplo R$ 347,00 + 5% ISScom café da manhã e internet. Caso
hosRede venha com veículo nosso estacionamento é terceirizado sendo R$ 15,00 para carros ou R$ 19,00 para
caminhonetes, obrigado.
,

Aten~iosamente.
I

1

Roberto Frare
Transamérica Prime - Batel Curitiba
Reservas
T +55 (41) 3017.1700
F +55 (41) 3017.1705
rscu riti ba@transamerica.com.br
www.transamericagroup.com.br

TRANSAJ\1ÉRICA
PRiME

IMPORTANTE: Esta mensagem é confidencial. Caso a tenha
recebido por engano, por favor, elimine-a imediatamente e notifique
seu remetente. Qualquer disseminação ou reprodução do seu
conteúdo é expressamente proibida e, portanto, ilegal.

De: Jheneffer Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
Em nome de compras
Enviada em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 15:03
Para: compras
Assunto: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

Prezados Senhores,
Solicitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haia interesse na
participação deste certame, por gentileza responder este e-mail com a informação.
Em caso de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
compras@tjpr.jus.br
Visite nosso site: http://www.tjpr.jus.br e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações diretas.
http://www.tjpr.jus.br/depat/licitacoes/contratacao
direta.asp
http://www.tjpr.jus.br/licitacao/i
ndex. asp
Antecipadamente

gratos,

Jheneffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone/Fax: (41) 3254-2002 ramal 845
Divisão de Compras
Departamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

2

IM!?ORTANTE:
Esfa mensagem é confidencial. Se você a recebeu por engano, por favor, elimine-a imediatamen
e ~ ique seu
remetente.
!? ~
Qualquer disseminação ou reprodução de seu conteúdo é expressamente proibida e, portanto, il "" 'I,'
The contents of this e-mail areconfidential.lfyoureceiveditbymistake.please.delete
it immediat ~ a d
sender.
c;,
Any dissemination or reproduction of its contents is strictly prohibited and, therefore, illegal.
"?

3
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Certidao Negativa de Debito
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUiÇÕES
i
E ÀS DE TERCEIROS

PREVIDENCIÁRIAS

N° 002722013-21200931
Nome: TRANSAMERICA FLATS LTDA.
CNPJ: 04.094.931/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima
iidentificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
~ecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União (DAU).
~sta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às cQntribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
PAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
Çfemais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.
Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão
próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de
controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à
fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade
~mpresária simples.
I

~ aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
roi emitida e à verificação de sua autenticidade
na Internet, no
endereço <hUp://www.receita.fazenda.gov.br>
.
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de
20 de janeiro de 2010.
Emitida em 18/03/2013.
Válida até 14/09/2013.
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção:qualquer

rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws

_mv2.asp?COMS _BIN/SIW _Contexto...
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-Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
04094931/0001-57
Razão Social:TRANSAMERICA
FLATS SC LTDA
Endereço:
AV DAS NACOES UNIDAS 18591

PARTE / VILA ALMEIDA / SAO

PAULO / SP /4795-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições
e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 22/03/2013 a 20/04/2013
Certificação Número: 2013032215365745221883

Informação obtida em 05/04/2013,

às 16:26:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https ://www.sifge.caixa.gov.br/EmpresalCrf/Crf/F
h

geCF SImprimirPapel.asp?V ARPes...
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•
Jhe effer Dias Sebastiao
<:>

De:
Enviado em:
Parêl:
Assilinto:

Recepção Hotel Valentini <recepcao@hotelvalentini.com.br>
sexta-feira, 5 de abril de 2013 17:00

~

'h-?}
',O,..,

compras
RES:Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

Boa tarde Jheneffer,
Conforme contato telefônico segue tarifário
APll0 Executive Oouble
Diária: R$264,00 +5% de ISS
AP110 Advantage Oouble
Diária: R$286,00 +5% de ISS
Garagem: R$12,00 a diária se utilizar.

-

ertiços inclusos na diária:
café da manhã no restaurante;
limpeza diária do Apto;
Int~rnet WI-FI no Apto;
TV a cabo (NET).

LerJbramos que o pagamento deve ser efetuado no check - in e que não aceitamos cheques.
Par~ maior comodidade aceitamos todos os cartões de débito ou crédito.
Ater/lciosamente e a disposição,
Elizfjbete
I

Re$ervas

- Hotel Valentini

Di Lucca

resdrvas@hotelvalentini.com.br
\\jw.hotelvalentini.com. br
J'one/Fax: 55- (41) 3340-0040.
Rua Francisco Rocha, 500 - Bairro Batel
CuJitiba- Paraná-Brasil - CEP 80.420-130

De~ Jheneffer Dias Sebastiao [mailto:bs68@tjpr.jus.br]
Em nome de compras
Enviada em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 15:03
Pa~a: compras
Assunto: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13
I

..... L

ii.'lJR
..

:ii::.
: ...:'
~i: .: .. ', "".
~' ,,: ':,. 'f'":~'i;j.:.:i::.:;..,,,.

PreZados Senhores,
I

Solicitamos o preenchimento da proposta de cotação de preços em anexo. Caso não haja interesse na
participação deste certame, por gentileza responder este e-mail com a informação.

1

Em caso de dúvidas, contatar a Divisão de Compras pelo telefone (41) 3254-2002 ramal 845 ou pelo e-mail
compras@tjpr.jus.br
Visite nosso site: hUp://www.tjpr.jus.br e acesse o link para consulta de editais de licitação e contratações diretas.
hUp:l/www.tjpr.jus.br/depaUlicitacoes/contratacao
direta.asp
hUp://www.tjpr.jus.br/licitacao/index.asp
Antecipadamente

gratos,

Jheneffer Dias - bs68@tjpr.jus.br
Fone/Fax: (41) 3254-2002 ramal 845
Divisão de Compras
Departamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Jheneffer Dias
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Certidao Negativa de Debito

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUiÇÕES
E ÀS DE TERCEIROS

l

PREVIDENCIÁRIAS

, ° 000952013-14001978
Nome: LUCCA HOTELARIA LTDA - ME

iNPJ: 10.601.978/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
~tiva da União (DAU).
~sta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
~emais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
IFazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.
I
:Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

l

averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
~ redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
~ baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
~rt.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

l

aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade
na Internet, no
6ndereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>
.
!certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nO01, de
20 de janeiro de 2010.
I
Emitida em 20/03/2013.
iálida até 16/09/2013.
Certidão emitida gratuitamente.
ltenção:qUalquer

rasura ou emenda invalidará este documento.

ttp://wwwO 1O.dataprev.gov.br/CWSIBINlcws_

mv2.asp?COMS _BIN/SIW _Contexto...
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
10601978/0001-62
Razão Social: LUCCA HOTELARIA LTDA
Endereço:
RUA FRANCISCO ROCHA 500/

BATEL / CURITIBA / PR /80420-

130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2013 a 17/04/2013
Certificação Número: 2013031912031483115375

Informação obtida em 05/04/2013,

às 17:06:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:/ /www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/F

geCF SImprimirPapel.asp?V ARPes...

05104/2013

J
I

Jheneffer Dias Sebastiao
De:
Enviado em:

reserva2 < reserva2@slavierohoteis.com.br>
quinta-feira, 4 de abril de 2013 17:37

Para::
Ass~nto:
Ane*os:

Boa tarde Sra. Jheneffer,
Segu:e em anexo como solicitado.
,

*DisJonibilidade e tarifa confirmadas para esta consulta, sujeitas a alteração até o ato da reserva.
Atençiosamente,
rIa Emitia Borges
Assis;tente de Reservas Corporativo

/:::::'I t::
" - l-\~ ~ íS Co;l1 . (){2
!J..l~l\l b,"--'U ../ LÃ 00
I t.
.

Rede S/aviera Hotéis
4062-6676 - 0800-7043311

v,

-

reserva2@slavierohoteis.com.br

Rua: Senador Alencar Guimarães, 50, Centro - Curitiba/PR - CEP: 80010-070

SlAVllfaRO
I

hotels

De: jheneffer Dias Sebastiao (mailto:bs68@tjpr.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de abril de 2013 16:57
Ass~nto: Solicitaçao De Cotaçao -Contrataçao de Empresa 045.12 095581.13

Prez$ldos Senhores,

Venho por meio desse solicitar aos senhores (a) , que seja preenchido a Carta Proposta Do Tribunal De
Justiça que esta em anexo, com o CNPJ da Matriz Slaviero Slim Centro.
Fico no aguardo.
att

1

,.

2
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARAN
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
DADOS DA EMPRESA:
Razão Social:

SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO LTDA

Nome Fantasia:

Slaviero Slim Centro

CNPJ:

78.352.572/0002-08

Insc. Estadual:

10.187.083-92

-'

Endereço:
Av. Luiz Xavier, 67 - Centro
Bairro

CENTRO

Cidade / Estado

CURiTIBA/PR

CEP:

80.020-020

Telefone:

(41) 3322 2829

E-mail:

reservas@slavierohoteis.com.br

FUNCIONÁRIO DA EMPRESA RESPONSÁVELPELA COTAÇÃO:
Nome
completo:

Maria Emilia Borges

RG:
E-mail:

rese rvas@slavierohoteis.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias
LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS E/OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS*:
Local:

Nas dependências

da Empresa Adjudicada

Contato:

Cauê Basso/ Jheneffer Dias

Fone:

(41) 3254-2002

E-mail:

compras@tjpr.jus.br

Checkln

11/04/2013

A partir das 12hs (meio dia)

Check Out

13/04/2013

Até 12hs (meio dia)

ramal 848 ou 812

LOCAL DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS- até as 16:00 hs do dia 03/04/2013,
pelos seguintes meios:
- Endereço: Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 101, Centro Cívico - Curitiba/PRo Divisão de
Compras - Seção de Processamento de Compras.
- Endereço de e-mail: compras@tjpr.jus.br
- Fac-símiles / telefone: 41 3254-2002, ramais: 812, 845 e 848
As dúvidas e esclarecimentos
poderão ser dirimidos pelos meios acima citados, devendo ser
indicado o n.º da Proposta, nos horários de atendimento (dias úteis das 12 às 18 horas). As
especificações desta Carta Proposta podem, também, ser conferidas no local de entrega e
execução do serviço.

Protocolo n.O 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Judiciário

PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
OBIETO: contratação
Qt.
02

Nº
01

de empresade

Hoteiaria,

conforme

abaixo:

Especificações
Diárias, conforme especificações
Referência em anexo.

constantes

no Termo

de

Total

R$
145,00+5

304,50

%155
304,50

TOTAL
OBS.: segue em anexo Termo de Referência para balizamento

Unitário

do orçamento.

CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO:
1-

Somente poderão participar desta Contratação Direta empresas regularmente
estabelecidas
no país, cuja finalidade e ramo de atuação principal estejam ligados ao objeto do presente
processo e que satisfaçam integralmente
as condições do mesmo; e que apresentarem,
quando solicitado:
a. Dados pessoais do responsável
legal da empresa (nome, RG, CPF, endereço
residencial) ;
b. Comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas CNPj;
c.
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através de certidão negativa de
débito, emitida pelo INSS;
d. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
através de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
e. Provas de regularidade relativas às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através
de certidões negativas emitidas pelas respectivas Fazendas onde a empresa tem sua
sede;
f.
Prova de regularidade relativa à inexistência de débitos perante a justiça do Trabalho,
através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei 12.440/2011;
g. Banco / Agência / Conta;
h. Declaração de Exclusividade
emitida pela entidade ou junta Comercial onde a
empresa está filiada, quando se aplicar.
2- No preço unitário do objeto, deverão estar incluídos todos os custos, despesas, impostos,
amostras, embalagem,
transporte
(carga e descarga até o local de destino e seguro de
transporte, se houver). toda e qualquer taxa que incidir sobre os produtos.
3- Fica a cargo da empresa proponente a verificação dos serviços, conferência de medidas e
visita técnica prévia no local.
4- Em conformidade ao Decreto Estadual nº 1.261/2003, se a empresa estiver situada no Estado
do Paraná, o preço apresentado deverá estar isento de ICMS.
5- A empresa deverá emitir Nota Fiscal eletrônica em nome do Tribunal de justiça do Paraná,
quando houver obrigatoriedade.
Caso não haja a obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica, a
empresa deverá informar no momento em que enviar a carta-proposta preenchida.
6- Para julgamento
e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço,
observados os prazos máximos para fornecimento,
as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos nesta proposta.
7- Quando da solicitação de documentação comprobatória,
a empresa deverá apresentar em no
máximo 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação por e-mail ou fax.
8- Nos documentos exigidos no item 1 que não constarem em seu texto o prazo de validade
deverão ser apresentados com expedição máxima de 03 (três) meses, a contar da data de sua
emissão;
9- A não apresentação
da documentação
elencada poderá acarretar a desclassificação
da
empresa no processo.
10- A obrigação da execução do objeto desta contratação se dará com o envio da Nota de
Empenho, momento no qual começará a contar o prazo de entrega.
11- O pagamento pela prestação de serviços ou fornecimento de produtos será realizado em até
20 dias úteis a partir da data de protocolização da requisição de pagamento, desde que em
condições de ser liberado.
12- A empresa que não cumprir os prazos e/ou as especificações previstas nesta Carta-Proposta
de Cotação de Preços estará sujeita à sanção nos termos dos artigos 402 a 405 do Código Civil
Brasileiro, bem como, a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Judiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013
30º (trigésimo) dia de atraso injustificado, sobre o valor da proposta, limitada a 20% (vinte por
cento) sobre o valor da Nota de Empenho no caso de atraso injustificado superior a 30 (trinta)
dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da lei nº
15.608/2007, Capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais legislações complementares.
13- A empresa declara que:
a)
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)
A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
do certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c)
A não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou
não da licitação;
d)
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do certame antes da adjudicação do objeto da licitação;
e)
Não possui em seu quadro funcional menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz;
f)
Não foi declarada inidônea junto a qualquer órgão da Administração Pública;
g)
Não contratará para prestação deste serviço, empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros
ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Paraná, em face da vedação
estabelecida pela Resolução nº 09 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro
de 2005, bem como de servidores lotados no Departamento do Patrimônio e de
membros das Comissões Permanentes vinculadas ao setor de licitações;
h)
Que não há entre os empregados a serem colocados à disposição do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, para o exercício de funções de chefia, para prestação do
serviço, objeto deste certame, pessoas que incidam na vedação estabelecida nos
artigos 1º e 2º da Resolução nº 156/12, do Conselho Nacional de Justiça; e,
i)
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.
14- A apresentação de proposta implica na aceitação das condições da presente cotação de
preços, bem como, na observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas e leis
aplicáveis, inclusive, que a empresa encontra-se devidamente regularizada quanto aos
documentos de regularidade fiscal e não existem fatos impeditivos supervenientes à sua
contratação,
CERTIFICAMOSQUE ESTAMOSEM TOTAL ACORDOCOM AS CONDiÇÕESCONSTANTESDA PRESENTE
CARTA-PROPOSTADE COTAÇÃODE PREÇOS.
Curitiba, 5 de abril de 2013.
Nome:

Assinatura:

1

_

Obs.: Só deverá ser aposta a assinatura se a proposta for enviada impressa. Caso seja enviada
por correio eletrônico não haverá necessidade.

Protocolo n.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
Estado do Paraná
Poder Jndiciário

CARTA-PROPOSTA DE COTACÃO DE PRECOS
PARA COMPRA DIRETA

PROPOSTACONTRATAÇÃODIRETAN.º 45/2013
PROTOCOLON.º 095.581/2013
TERMO DE REFERÊNCIA

1111l1l!,I~~llIg1lli~1ii.\llit,ili
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1.1. 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sito à Praça Nossa Senhora
de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo Servidora

í.IIii•••~~a'l'jj~_"'i.i\ll,ên~~,~m'.;'_JqJ&'i;qk\="it¥%,.,Y
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2.1. Contratação de empresa hoteleira, localizada no município de Curitiba, com Classificação
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 quilômetros
do Centro, para serviços de hospedagem em apartamento single superior ou luxo, conforme
descrit~~.resente
Termo de Referência.

IIIl!IiilD!!!Ji1 .,;;i1lt~1':~d.llj;L3ldll11,:~tfWl\lBí~"1,,':lmi ~%1'l';_:j]111~1_JlI~m:Ú;m'~£_jl~1'11:j,,,,]
3.1. A contratação visa atender ao Treinamento em Políticas Públicas de Conciliação e Mediação,
a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, conforme orientação da Comissão Permanente
de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça.
3.1.1. O fornecimento de hospedagem para o instrutor: o Juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da
Cunha Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente a fim de
desencadear
possível aperfeiçoamento
dos serviços judiciais,
além de disseminar
o
conhecimento em relação aos valores éticos e morais, troca de informações que permitam
aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação dos dados dos processos judiciais e
execução orçamentária na internet com linguagem clara gerando transparência, divulgação do
fg~~Ii'''~.il.~~~,~w~,~t~,J'~.~')~ltrel'~~0t,~~.,~,t'l\if,qb_"'I',y;.<qU~::::t1lM!.N\',;~~\8bÚ-:l[@w3'i')S"311Y
.,,'
.... > ~llt4 ,'\!j1 *9E!Su!iiI!il":E!,.
"'5;,I'il,' e;, , $'lil'!iika\~l'jfil.H!TM,H",,}bi»'
,,,"'i,('}I."""':"'::~9'%%'3'B"'i!!,i,<i;)'.i1I!lm"h,,'i""""'" 'iA
4.:t'Ã "ho'spedagem ~~e~áo'co~r;r em' Hotel sit~'~d;'I';:;'~mun(cfPf~' ~Curitib~'Y~~;;' Ci~';'~ificação'
Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior a 5 km do centro
da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros gastos como, por
exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobre os
Serviços.
4.2. Es

!';i'~tt:i~~~1lit
13/04/2013
11/04/2013
Diárias
em
Apartamento
apartamento
single
Até 12hs
A partir das
single em hotel superior
ou single
Diária
(meio-dia)
12hs
02
1
de categoria
(meio-dia)
S.
luxo, com café da
upenor
manhã incluso.
4.2.1. As acomodações deverão contar com, no mínimo, telefone; TV aberta; atendimento do

mi~t~~7i~ti~~li~fi~~~~~~~mi~iQ:~!~~ri~!i~!I!!í;~I;
5.1. A Supervisão, Orientação e Fiscalização dos Serviços ficará sob responsabilidade da Chefia
do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPRcomposta por dois ou mais membros indicados pela
Chefia da 2ª Vice-Presidência do TJPR.

r!:í'~~Qªill~ª~;~~É~!1DI2~~~I1~~~E~!!!'[Qt;l~ml~!.D;3;!E"'ill;II:1m3=:BB0;ljIrA'2i.i\~wti:;il"'T~
7.1. A prestação dos serviços, de que trata o objeto
acompanhada e fiscalizada pela Chefia do Gabinete da
servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento da
pela CONTRATADA e procederá ao atesto da(s) fatura(s)

deste Termo de Referência, será
2ª Vice-Presidência do TJPR e/ou
prestação dos serviços executados
correspondente(s) ao(s) serviço(s)

li~l~ill~mi1~;,~.lS;;~~rit~~i:~_"~::;~~iM'tW\iiJi;'Ts.!Jllj8~.1!,~,:!.!Itii{á"t313á!P
8.1. O pagamento será feito pelo CONTRATANTE, mediante requerimento subscrito pela
CONTRATADA, contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos serviços prestados
e o atestado de efetiva execução dos serviços emitido pela Chefia do Gabinete da 2ª VicePresidência do TJPRou por servidor designado pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do
TJPR,no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.
Protocolon.o 95.581/2013
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
CARTA-PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
PARA COMPRA DIRETA

Estado do Paraná
Poder Jndiciário

PROPOSTACONTRATAÇÃO DIRETA N.º 45/2013
PROTOCOLO N.º 095.581/2013

DADOS CADASTRAIS DO CREDOR - PESSOA IURíDICA
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:

ESTADO:

CEP:

E-MAIL:

FONE:

FAX:

CNPJ:

INSC. EST:

CATEGORIA:

O

EMPRESA

O

ENTIDADE MUNICIPAL / FEDERAL

O

EMPRESA PÚBLICA

O

SOe. BENEFICENTE

O

OUTROS (ESPECIFICAR):

BANCO:
CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:

I

OBSERVAÇÕES:
1. Conta Poupança não será aceita pelo Sistema SIAF;
2. Só será aceita conta corrente exclusiva da empresa (CNPJcorrespondente), caso
contrário o banco devolverá o pagamento;
3. Caso a empresa não possua conta em banco, o pagamento será efetuado através de
Ordem de Pagamento, o qual ficará disponível em qualquer agência do Banco do
Brasil, podendo ser retirado pelo responsável da empresa, mediante documentação
da mesma, e terá um custo de R$ 12,00 (doze reais).

Nome completo do responsável

Protocolo n.o 95.581/2013

pelo preenchimento

5/5 bs68
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I
I

qomprovante

de Inscrição e de Situação Cadastral

i
Oontribuinte,
I
Oonfira
os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,
I

TB

providencie junto à

a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO

COMPROVANTE

DE INSCRiÇÃO

78.352.572/0002-08
FILIAL

I

NOME

DE INSCRiÇÃO
CADASTRAL

E DE SITUAÇÃO

DATA DE ABERTURA

29/01/1991

EMPRESARIAL

SLAVIERO
TíTULO

HOTEIS E TURISMO

DO ESTABELECIMENTO

(NOME

LTOA
DE FANTASIA)

BRAZ HOTEL
I

CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

55.10-8-01
: CÓDIGO

DA ATIVIDADE

ECONÔMICA

PRINCIPAL

- Hotéis

E DESCRiÇÃO

DAS ATIVIDADES

ECONÔMICAS

SECUNDÁRIAS

Não informada
I

CÓDIGO

E DESCRiÇÃO

DA NATUREZA

1206-2 - SOCIEDADE
I

JURíDICA

EMPRESA RIA LIMITADA

I

"LOGRADOURO

AV LUIZ XAVIER
I

II ~~~020-020

II

BAIRRO/DISTRITO

SEDE

~~MERO

I~C_O_M_PL_E_M_EN_T_O

_

I I_~_~
__

I ~~N~~~i~A

I

SITUAÇÃO

11.

DATA DA SITUAÇÃO

CADASTRAL

I
I1 MOTIVO

CADASTRAL

03/11/2005

ATIVA
DE SITUAÇÃO

CADASTRAL

I

II

SITUAÇÃO

DATA DA SITUAÇÃO

ESPECIAL

ESPECIAL

********

********
I

AJrovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.
Elitido

no dia 05/04/2013 às 13:39:15 (data e hora de Brasília).

@

Páaina: 1/1

Copyright Receita Federal do Brasil - 05/04/2013

ht p:/ /www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp
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'[
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUiÇÕES PREVIDENCIÀRIAS
I
E ÀS DE TERCEIROS
Nr 001492013-14001572
N~me: SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTOA
CNPJ: 78.352.572/0001-27

Rlssalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
q~aisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em
s~u nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos
:lG art. 151 da Lei nO. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Trtibutário Nacional (CTN).
E1ta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
Olvida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
F~zenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.
cbnforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem
0$ mesmos efeitos da certidão negativa.
EJta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°
8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- ~verbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou
tr~nsformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- lDaixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.
A bceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi! emitida e à verificação de sua autenticidade
na Internet, no
endereço <hUp://www.receita.fazenda.gov.br>
.
CJrtidãO emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nO01, de
20' de Janeiro de 2010.
I . .
3
Errlltlda em 03/04/201 . _
Válida até 30/09/2013.
~

./""

CJrtidãO emitida gratuitamente.
Atlnção:qUalqUer

rasura ou emenda invalidará este documento.

htti :llwwwOl 0.dataprev.gov.br/CWSIBIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW

_Contexto...

05/04/2013
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-CAIXA ECO

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
78352572/0002-08
Razão Social: SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia:BRAZHOTEL
Endereço:
AV LUIZ XAVIER 67 / CENTRO / CURITIBA

/ PR /80020-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o

presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/04/2013 a 30/04/2013

~

Certificação Número: 2013040108214901762509

Informação obtida em 05/04/2013,

às 13:39:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

htfs ://www.sifge.caixa.gov.br/EmpresalCrf/Crf/F

geCFSlmprimirPapel.asp?V

ARPes ...

05/04/2013

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO

POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 78.352.572/0002-08
Certidão nO: 28104953/2013
Expedição: 05/04/2013, às 13:41:34
Validade: 01/10/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
~
Certifica-se
que SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 78.352.572/0002-08,
CONSTA
do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas
em face do inadimplemento
de
obrigações
estabelecidas
no (s) processo (s) abaixo, com débi to
garantido
ou exigibilidade
suspensa:
- TRT 04a

0077500-31.1999.5.04.0006

Região
a

0099100-63.1999.5.04.0021

- TRT 04

Região

0061200-94.2000.5.04.0026

a

Região

- TRT 04

* Débito garantido

**
*
**

por depósito, bloqueio
de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total

de processos:

de numerário

ou penhora

3.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa
n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes
desta Certidão são de responsabilidade
dos
Tribunais
do Trabalho
e estão atualizados
até 2 (dois) dias
anteriores
à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação
desta certidão condiciona-se
à verificação
de sua
autenticidade
no portal
do Tribunal
Superior
do Trabalho
na
Internet
(http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO

IMPORTANTE

A Certidão positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa
(art. 642-A,
~ 2°, da Consolidação
das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Dúvidas e sucrestõe.s:

c.ndt~yt.st.jus. br

Certidão n° 28104953/2013.

Página 2 de 2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Trabalhistas,
cujos débitos
estejam
com exigibilidade
suspensa
ou
garantidos
por depósito,
bloqueio
de numerário
ou penhora
de bens
suficientes.

Dúvidas

e sugestões:

cndt@tst.]us,br

r
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA
CNPJ: 78.352.572/0001-27
Ressalvado
o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1.

constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral
(PGFN).

da Fazenda Nacional

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br>
ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

na Internet, nos

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007.
Emitida às 14:36:03 do dia 01/04/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2013.
~
Código de controle da certidão: 0766.0F50.68BC.60CB
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

h

://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/

ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia...

05/04/2013
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Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
OEP"flI
C' ~

°0

~:.~&

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazend'~ •.~ .J
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 10237066-98
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 78.352.572/0002-08
Nome: SLAVIERO HOTEISE TURISMO LTOA
(EstabeleCimento Inativo no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR)
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrevere 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 requerente, nesta data.
Obs:Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias
acessórias.
Finalidade:

Licitação

o

Aaúténfiéidad~id$$ta. Certid~o deverá serconfir'máda via Internet
..... .. ... ;.;,U;,'t,iWwví.fa*er.da.pr.gov;br
o.

e--

Esta Certidão tem validade até 25/07/2013 - Fornecimento

,.,
,1tIí

pAIiANA

,:y.~;''::

G,ratuito

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 10237066.98
Emitida Eletronicamente via Internet
27/0312013.17:47:01
Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

httpS[!!~arinlemetpr.gOV.br!Outrosl_

d_ negativa2.asp?eUseF&eCPF~&eCNPJ~78.352572!OO02-0

...

27/3/20 L
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO
DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: SLAVIERO.

DE

HOTEIS E TURISMO LTDA

CNPJ: 78.352.572/0002-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 253449-5
ENDEREÇO: AV. LUIZ XAVIER, 67 - CENTRO, CURITIBA, PR
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA I LICITAÇÃO
É expedida esta CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros débitos Municipais, inscritos ou não em Divida
Ativa, até a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei nO5.17211
966 (CTN) e Lei Complementar nO10412001e demais legislações aplicáveis à
espécie. Constam em nome do sujeito passivo os débitos abaixo relacionados com sua exigibilidade suspensas.
Tributos

Exercício(s)

IMPOSTO SOBRE SERViÇOS - AUTO (DENÚNCIA ESPONTÂNEA)

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008

IMPOSTO SOBRE SERViÇOS - AUTO (DIFERENÇA)

1997, 1998, 1999 e 2000

A certidão expedida em nome de Pessoa Juridica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Municipio de Curitiba.
Certidão expedida com base no Decreto nO670/2012, de 30104/2012.
Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto
sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Policia e outros débitos
municipais.
CERTIDÃO N°:

77584/2013

EMITIDA EM:

04/04/2013

VÃLlDAATÉ:

03/05/2013

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

DA CERTIDÃO: 02AA.C94B.66FF.44A8-6.A51D.4209.FDOE.86F4-8

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://v.tvvw,curitiba.pr.gov.br-Jink:
Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posterionnente

constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos

Secretarias I Finanças.

nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/

certidaonegativa/frrnListarCertidoes.aspx?sCodPe...

05/04/2013

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Relatório de Fornecedores - Sintético

dritérios de Seleção
Tipo: Pessoa Jurídica
Situação: Suspenso

~azão social/Nome

Telefone

Código
Situação

71-3623-4208

20011032

I E-mail
TRES R VIDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

I

Suspenso

_

CAMPO BELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS

LTDA

45-99465782

55011844
Suspenso

I

021-11-6591-0999

FW BRASIL COMERCIAL LTDA.

10630
Suspenso

I
COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS LTDA

30336300

55011252
Suspenso

05/04/2013 13:49

Hermes - Sistema de Controle Patrimonial
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Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Acesso rápido

CADASTRO

Página 1 de 2

l.~.~.l.~.~!~~.~.:::
.

NACIONAL

DE EMPRESAS

INIDÔNEAS

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (eEIS)
consolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram
celebrar contratos com a Administração
Pública. Saiba mais

E SUSPENSAS (eEIS)
é um banco de informações mantido
sanções

das quais decorra

pela ControJadoria-Geral
da União que tem como objetivo
como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de

Consulta

«

CNPl/CPF:
Nome, razão
social ou nome
fantasia;
Tipo de sanção:

1.(1:?d.a~) .
Consultar

Quantidade
Não foram

de registros
encontrados

"~Ir"Li'~p~~"fÚt'~~
""]

encontrados:
registros

O

que atendam

Data: 05/04/2013
ao seguinte

critério

Hora: 13:48:14

de busca:

CNPJ/CPF: 78.352.572/0002-08
Recomenda-se

visualizar

em resolução

1024x768

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas
aplicadas contra licitantes e fornecedores.
As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade
das entidades que as prestaram,
não podendo a União ser responsabilizada
pela veracidade e/ou autenticidade
de tais informações
nem pelos eventuais danos diretos
ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

ttp:/ /www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.

seam ?sort=sancao .empresa.strN

O...

05/04/2013

GMS - Gestão de Materiais e Serviços

Página 1 de 1

Usuário:

voltar

Consulta

a Fornecedores

O

- Ocorrências

CPF/CNPJ:
Nome/Razão

Social:

L...

Situação do Cadastro: ~IT-O-.dO-S-.....-.

.

----.-.!f-i

J ou

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)
CPF/CNPJ
178.352.572/0002-08

Nome/Razão

Social

Situação

SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO LTDA (AAL)

Vencido desde 17/10/2003

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

topo

http://www.gms.pr.gov.br/gms/consultarSancao.do

?action=iniciar Processo

9
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS
Protocolo 95.581/2013

RAZÃO SOCIAL

Slaviero Hotéis E Turismo

NOME FANTASIA
FONE
CONTATO

IT.

QTD.

01

2.00

Lucca Hotelaria
Hotel Valentini

UNITÁRIO

ESPECIFICAÇÃO
Diárias. conforme carta-proposta

R$

utilizado

apenas como parâmetro

152,25

TOTAL

Ltda

Transamérica

Flat's

Di Lucca

Transamérica

Prime Batel

304,50

R$

304,50

R$

Slaviero

Hoteis E Turismo

Slaviero

(41) 3017-1700

(41) 3017-1000

Roberto

Priscila

277,20

TOTAL
R$

de comparação
Curitiba, 08 de abril de 2013

J4DiaS
Estagiaria da Divisão de Compras

UNITÁRIO
554,40

R$

332,85

TOTAL
R$

UNITÁRIO
665,70

R$

Ltda*

Palace Hotel

Elizabete

UNITÁRIO

R$

Ltda

(41) 3340-0040

Maria Emilia

TOTAL
* orçamento

LTDA

Slaviero 5iim Centro
(41) 3322-2829

250,00

TOTAL
R$

500,00

I

CaUê Basso Pucci
De:
Enviado em:

Eunice Teruko Kitagawa Saito
sexta-feira, 5 de abril de 2013 14:56
compras
Jose Fernandes Ferrari; Jose Renato Mazzarotto
ENC: Informação de rubrica
imageOO1.emz

Para:
Cc:
As~unto:
Anexos:

Boa tarde!
O objeto constante no termo de referência poderia ser atendido através da rubrica 33.90.39.31 - OUTROS
,
.
\,..
SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - Hospedagens.
Ate1nciosamente,
Eu~ice
R.3146
'"

~; José Fernandes Ferrari [mailto:jff@tj.pr.gov.br]
~.n/iada em: sexta-feira, 5 de abril de 2013 14:35
Para: Eunice Teruko Kitagawa Saito
As$unto: Fw: Informação de rubrica

----" Original Message ----;Forom:,Cbmpras:;", , , '
Jose Ferna~des Ferrari ; Eunice Teruko Kitagawa Saito
Cc~ compras
Ser'lt: Friday, April 05, 2013 2:25 PM
Sul!>ject: Informação de rubrica
r~,:,:,:::",.,t._....y.:' :~,::,d~::::.:':"':~':"::"~.:~~-«N1ft'f:T":"'",::~:,,:::::::.""""""

To::

BO~ tarde

Ferrari

VoCês poderiam

/ Eunice,
me informar

a rubrica

orçamentária

em que se enquadra

a contratação

abaixo?

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE REFERÊNCIA
Protocolo nº 095.581/2013

1.1. 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sito à Praça Nossa
Senhora de Salette, s/n, 2º andar do Prédio Anexo, bairro Centro Cívico - Curitiba - PRo
Servidora responsável: Chefe de Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPR.

2.1. Contratação
de empresa hoteleira,
localizada
no município
de Curitiba,
com
Classificação Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior
a 5 quilômetros do Centro, para serviços de hospedagem em apartamento single superior ou
luxo, conforme descrito no presente Termo de Referência.

1

3.1. A contratação visa atender ao Treinamento 'em Políticas Públicas de Conciliação e
Mediação, a ser realizado em 12 de abril do corrente ano, pelo Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de justiça, conforme orientação
da Cqmissão Permanente de Acesso à justiça e Cidadania do Conselho Nacional de justiça.
3.1.1. O fornecimento de hospedagem para o instrutor: o juiz de Direito Dr. Fabrício Simão da
Cunha Araújo, do Tribunal de justiça de Minas Gerais que atuará voluntariamente a fim de
desencadear possível aperfeiçoamento
dos serviços judiciais, além de disseminar o
conhecimento em relação aos valores éticos e morais, troca de informações que permitam
aprimorar a comunicação com públicos externos, divulgação dos dados dos processos
judiciais e execução orçamentária na internet com linguagem clara gerando transparência,
divulgação do papel e das ações do Poder judiciário, entre outros.

4.1. A hospedagem deverá ocorrer em Hotel situado no mUnlClplO de Curitiba com
Classificação Superior (antiga classificação 3 estrelas ou superior), em distância não superior
a 5 km do centro da Cidade.
4.1.1. As diárias incluem Café da Manhã. Não estão incluídos nas diárias outros gastos
como, por exemplo, bebidas, refeições ou serviços de quarto.
4.1.2. Deverá estar incluso no valor da proposta todos os impostos e taxas incidentes sobr~
os Serviços.
4.2. Especificações do quarto.

1

Apartamento
single em hotel
de categoria
Superior

Diárias em apartamento
single
superior
ou
single luxo, com café
da manhã incluso.

02

Diária

11/04/2013
A partir das
12hs
(meio-dia)

13/04/2013
Até 12hs (meiodia)

4.2.1. As acomodações deverão contar com, no mínimo, telefone; TV aberta; atendimento
do apartamento; serviço de quarto, frigobar, ar-condicionado e calefação ou aquecedor e
cofre.

5.1. A Supervisão, Orientação e Fiscalização dos Serviços ficará sob responsabilidade c.
Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TjPR composta por dois ou mais membros
indicados pela Chefia da 2ª Vice-Presidência do TjPR.

[~~(;;.<d1tIE;llgªIjl~~I:':
7.1. A prestação dos serviços, de que trata o objeto deste Termo de Referência, será
acompanhada e fiscalizada pela Chefia do Gabinete da 2ª Vice-Presidência do TJPR e/ou
servidores por ela indicado;
7.2. O Servidor designado efetuará o acompanhamento
da prestação dos serviços
executados pela CONTRATADAe procederá ao atesto da(s) fatura(s) correspondente(s) ao(s)
serviço(s) prestado(s), após terem sido examinados e aprovados;

8.1. O pagamento será feito pelo CONTRATANTE, mediante requerimento subscrito pela
CONTRATADA, contendo a respectiva fatura ou nota fiscal, com descrição dos serviços
prestados e o atestado de efetiva execução dos serviços emitido pela Chefia do Gabinete da
2ª Vice-Presidência do TjPR ou por servidor designado pela Chefia do Gabinete da 2ª VicePresidência do TJPR,no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do protocolo da solicitação.
2
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA

I.

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE COMPRAS
Estado do Paraná

-o-

PROTOCOLO Nº 95.581/2013

Poder Jndiciário

Informação n.º 084/2013-SPC/DC/DP

Senhora Chefe de Divisão

Em atenção
informo

a Vossa Senhoria

que foram

solicitadas

preços para contratação

de hospedagem

045/2013)

arroladas

às empresas

encontram-se

ao contido

cartas-proposta

expediente

de cotação

de

(PROPOSTA CONTRATAÇÃO DIRETA N.º

às fls.

13 usque 16-verso,

cujas

respostas

acostadas ao presente expediente.

As definições
preços foram

no presente

extraídas

do presente

rasuras ou ressalvas nos documentos

expediente,

documental

embasaram

conforme

a cotação

de

fls. 04 e verso, sem

apresentados.

Durante
desta Seção, a instrução

que

o processamento,

foi promovida

Sebastião, restando a conferência final e informação

Informo

que

nas rotinas

pela estagiária

internas

Jheneffer

Dias

ao subscritor desta.

as cotações

das empresas

Four

Points by Sheraton, Radisson Hotel, Hotel Estrela do Sul, Hotel Nikko, Bristol Brasil
500 e Hotel Roochelle

foram

restrições em suas certidões

desconsideradas

comprobatórias,

tendo

em vista

a existência

de

conforme fls. 22 usque 23, 28 usque

29, 39, 51 usque 52, 57 usque 58 e 69; e que a cotação da empresa Tulip Inn foi
desconsiderada

por

não

atender

às

especificações

contidas

no

Termo

de

Referência, uma vez que o hotel se localiza a mais de 05 km do centro de Curitiba.

Informo
Slaviero Palace Hotel foi utilizada
em vista que foi apresentada

ainda

que

as cotações

apenas como parâmetro

da

empresa

de comparação,

tendo

uma proposta com valor menor de uma empresa que

é filial do hotel citado.
No tocante
empresas constantes
juntadas

as

no quadro comparativo

Certidões

Negativas

de

à prova de regularidade

fiscal das

de preços (fls. 102) informo que foram
Débitos

Relativos

às

Contribuições

Previdenciárias e às de Terceiros (ou Certidões Positivas com Efeitos de Negativa) e o
Certificado

de Regularidade

do FGTS - CRF. Informo
- 1/2 -

ainda que foram juntadas

a

TRIBUNAL DE JUSTiÇA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE COMPRAS
Estado do Paraná

•

PROTOCOLO Nº 95.581/2013

Poder .Judiciário

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e as Certidões Negativas das Fazendas
Federal, Estadual e Municipal da empresa que apresentou o menor valor total.

Consigno que a proposta com o menor valor
total, e que está de acordo com as eXlgencias presentes na carta-proposta

de

cotação de preços pertence à empresa:
- SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO LTDA,, com o
valor total de R$ 304,50 (trezentos

e quatro reais e cinquenta

centavos),

para

hospedagem no Hotel Slaviero Slim Centro, conforme proposta de fls. 88 usque 91,
a qual não se encontra arrolada na relação de empresas suspensas ou impedidas
de licitar conforme os comprovantes de fls. 99 usque 101.
Diante do exposto, e considerando que a rubrica
orçamentaria

em que se enquadra a contratação já foi informada no e-mail de fls.

103 usque 104, encaminho o presente expediente para as devidas análises.
Em 08 de abril de 2013.

CAUÊ BASSOPUCCI
Oficial Judiciário

1".-

"',

- 2/2 -
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE COMPRAS
Estado do Paraná

-o-

PROTOCOLO Nº 95.581/2013

Poder Judiciário

Informação n.º 085/2013-SPC/DC/DP

Senhora Diretora,

Tendo em vista o contido no e-mail de fls. 103
usque 104; e considerando

que não foi localizada, nos controles

internos desta

Divisão, nenhuma aquisição de itens por dispensa e/ou inexigibilidade

de licitação

através da rubrica ali informada; informo a Vossa Senhoria que há a possibilidade
de se adquirir os itens e/ou contratar os serviços solicitados no presente expediente
respeitando-se

os limites

legais previstos

no Art. 24 inciso II da Lei Federal

8.666/93, reapresentados no Art. 34 inciso II da Lei Estadual nº 15.608/07.

Em 08 de abril de 2013.

ADRIA~~ie~ill
FlORI
Chefe da Divisão de Compras
I - Visto;
11 - Caracterizado o enquadramento
da presente despesa
como dispensa de licitação nos termos do disposto no artigo
24, inciso 11 da Lei Federal nº 8.666/93, reproduzido no artigo
34, inciso II da Lei Estadual nº 15.608/2007, encaminhe-se à
Seção de Emissão de Ordem de Fornecimento e Execução de
Serviços da Divisão de Compras para a emissão da ordem
respectiva, visando a contratação de hospedagem, conforme
Informação n.º 084/2013-SPC/DC/DP (fls. 105 e verso) da
Seção de Processamento de Compras.

MARIANA
Diretora do

-1/1 -

A TURRA BRANDÃO
amento do Patrimônio

DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO
DIVISA0 DE COMPRAS
SECA0 DE EMISSAO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
Protocolo

Jatinho N. : 000023/2013

N.

95581/2013

Destino: 2003 - GAB. 2a.VICE-PREDIO-ANEXO
211 andar.
Prazo de Entrega:
Local p/ entrega: 2003 - GAB. 2a.VICE-PREDIO-ANEXO
211 andar.
ORDEM DE FORNECIMENTO

OU EXECUCAO

Fornecedor ou Executor: 55011937 - SLAVIERO
CNPJ: 78352572/0002-08
Localidade:
Endereco: Luiz Xavier
E-mail: reservas@slavierohoteis.com.br

DE SERVICOS

HOTEIS E TURISMO LTDA
Curitiba /
Fone: 33222829

----------------------------------------------------------------------QTDE.

UNITARIO

E S P E C I F I C A C A O

TOTAL

----------------------------------------------------------------------02 DIARIAS EM APARTAMENTO SINGLE SUPERIOR OU SIN
GLE LUXO COM CAFE DA MANHA INCLUSO NO PERIODO
DE 11/04/2013 A PARTIR DAS 12:00HS (MEIO DIA)
ATE 13/04/2013 12:00HS (MEIO DIA)

152,250

304,50

----------------------------------------------------------------------TOTAL DESTE FORNECEDOR: R$ 304,50
*TREZENTOS E QUATRO REAIS E*********
*CINQUENTA CENTAVOS****************************************************

----------------------------------------------------------------------Total do presente pedido em R$ 304,50
*TREZENTOS E QUATRO REAIS E****
*CINQUENTA CENTAVOS****************************************************

VISTO,
de 2013.

Diretor

do

do Patrimonio

Conforme delegacao de competencia contida no Artigo
40., Inciso XXIV, alinea "a", do regulamento da
secretaria deste tribunal.

r

ES'IlADO
DO
PARANA
SEX::REirARIA DE ESTAm DA FAZENDA
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* ---~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
ORGllO

*

TRIBUNAL DE JUSTICA

I
UN:ij)ADE

TRIBUNAL DE JUSTICA

SJUNIDADE

TRIBUNAL DE JUSTICA

I
PROJ/ATIV.

C.N.P.J

PRCMJVER E GESTICNAR AS ATIVIDADES

I

CARACI'ERISTICAS

-

RIDJRSO

••••

DA UNIDADE:

JUDICIARIAS

N::>RMAL

ADIANI'AMEN'lD

NAO

OBRA •••••••

NAO

TIPO

I

DATA-LIMITE

I

ESCRI'IURAL

.....

9205796-8

CGC:
HOl'EIS

EMPENHO ••

DIFERIoo

• : NAO

ORDINARIO

••••••

NAO

PREVISAO roro

UTILIZACAO ••
RES. SI\L!X) ••
CXlID P1\GIO ••
D.D.F.
P.A.D.V.
...

77.821.841.0001-94

•

FORMA LICITACAO
NAO

crnvENIO
PRAZO ENI'R:

*** NAO INFORMADA
NAO INFORMAJX)

78352572000208
E 'IURISMJ

INFORMAL

NCX-IE

SIAVIEIRO

ENDERECD

AVENIDA WIZ XAVIER 67 CENl'RO
CURIT~
CEP: 80020020
V.F.: PR

NR.

clc

BANCO

0399

AG.

0054

N.:

JAT.

23/2013

NAO

SID ••• : NAO INFORMAJX)

CONTA

0000271189-3

LTDA.

* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
DEM::NSTRATIVO
00
SI\L!X)
ORCAMENI'ARIO

*

I

I

* ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~

I IXJrACI\O ORCAMENI'ARIA
SI\L!X) ORCAM. ANI'ERIOR
VAlOR EMPENHAOO
SALOO ORCAM. A'IUAL
01 0000 4005 0000 3390.3931
100
1287
9.083.146,50
304,50
9.082.842,00
*I 05J___________________________________________________________________________________________________________
I
VALOR 'IOI'AL 00 EMPENHO
304,50

I*

TREZENI'Q'; E QUATRO REAIS E CINCXJENTA CENI'AVCG ********************
******************************************************************
******************************************************************

I

HISIDRICO
~

dITA

*
~

: REF. 02 DIÁRIAS EM APARTAMEN'lD SINiliE SUPERIOR
S 00 DIA 13/04/2013. PROT. 95581/2013.

AUIDRIZACAO DESPESA

:

08/04/2013

CI

CAFÉ DA MANHÃ, DE 12:00HRS

ORDENAOOR DA

DESPESA

:

00 DIA 11/04

01788

- DES.

J¥:) 12:00HR

CIAY'Irn

CAMARGO

~

* ----~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

~--------------------------------------------

20130408

08/04/2013

18:39:01

201699.FDD7680R
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, f~;
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•
ê Basso Pucci

Ca

De:j
Enviado em:

Para:
Cc:

Assunto:

I

Controle:

Cauê Basso Pucci
segunda-feira, 8 de abril de 2013 17:41
'reserva2@slavierohoteis.com.br'
reserva@slavierohoteis.com.br; Adriane Cristina Franceschi; Mariana da Costa
Turra Brandao
A/C Maria Emília - Reserva Slim Centro de 11/04 a 13/04/2013
Destinatário

Entrega

'reserva2@slavierohoteis.com.br'
reserva@slavierohoteis.com.br
Adriane Cristina Franceschi

Entregue: 08/04/2013

17:41

Mariana da Costa Turra Brandao

Entregue: 08/04/2013

17:41

Boa tarde Maria Emilia,
Gostaria de efetuar a reserva no Slaviero Slim Centro, conforme proposta que você nos enviou em
04/~4 com o valor total de R$ 304,50, para hospedagem com check-in no dia 11/04 e check-out no dia
13/94. O hóspede é o Dr. Fabrício Simão da Cunha Araújo. Peço a gentileza de me responder este email confirmando a reserva.
Infoirmo que a nota de empenho deverá ser encaminhada a vocês no máximo até amanhã. Qualquer
dúvida favor entrar em contato.
Att.,I

I

Cauê Basso Pucci - compras@tjpr.jus.br
(41) ;3254-2002
- Ramal 812
Divisa0 de Compras
Depcirtamento
do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Paraná

1

l

Lu.is Carlos Scholochaski
I
De~

Kaymonn Ramonn - Faturamento - Rede Slaviero Hotéis
< fatu ramento.sbh@slavierohoteis.com.br>
quarta-feira, 10 de abril de 2013 17:34
divisaodecomprasjato
Alessandra Rampasso
Confirmação do Recebimento da Nota de Empenho; Slaviero Slim Centro,
pedido 050000003000373 empenho 05000000300483-1, Kaymonn Ramonn
Martins Ferreira.
ORIENTAÇÕES PARA EMPRESA2013.doc; empenho 4832013 def.pdf

EnLado em:
i
Para:
i
Cc:
I

Assunto:

Anexos:

Boa tarde.

pJ

meio deste confirmo o recebimento

desta nota de empenho.

Atlnciosamente,
I
Kaymonn Ramonn.
Chefe de Recepção Slaviero Slim Centro.
Rede Slaviero Hotéis.
I
(41) 3322 -2829 I 3052-3950 - faturamento.sbh@slavierohoteis.com.br
Ru~: Luiz Xavier, 67 - Centro - Curitiba - PR- CEP: 80020-020

---~-Mensagem original----Del Luis Carlos Scholochaski [mailto:lcs@tjpr.jus.br]

Em nome de divisaodecomprasjato

Enviada em: terça-feira,

ab~il de 2013 18:10
Pa~a: faturamento.sbh@slavierohoteis.com.br
As~unto: Enviando email: empenho 4832013
I
Boa tarde
PrJcisamos que seja confirmado

def

o recebimento

da nota de empenhos,

através deste e-mail

attlluis
i
,
~
OHS: A NOTA FISCALDEVERA SER EMITIDA ELETRONICA
A lensagem

está pronta para ser enviada com estes anexos de arquivo ou Iink:

I
empenho 483 2013 def

Observação: para se proteger de vírus de computador, os programas de email podem impedir o envio ou
redebimento de alguns tipos de anexo de arquivo.
Ve~ifique as configurações de email para determinar como os anexos são manipulados.

1

9 de

11\ ~

Luis Carlos Scholochaski

I

De:

Kaymonn Ramonn - Faturamento - Rede Slaviero Hotéis
< fatu ramento.s bh@slavierahoteis.com.br>
terça-feira, 9 de abril de 2013 18:12
divisaodecomprasjato
Jheneffer Dias Sebastiao
RES:Enviando email: empenho 483 2013 def

EnJiado em:
i

Para:

cc:[

Ass,unto:

Boa tarde.
A ebnta está errada na nota de empenho pois o digito e 93 e não 3

C/c 27.118-93
Atenciosamente,
Kavlonn Ramonn.
I
Chefe de Recepção Slaviero Slim Centro.
I
Rede Slaviero Hotéis.
I

I 3052-3950 - faturamento.sbh@slavierohoteis.com.br
Rual Luiz Xavier, 67 - Centro - Curitiba - PR- CEP: 80020-020

(41) 3322 -2829

----- ensagem original----I
De: Luis Carlos Seholochaski [mailto:lcs@tjpr.jus.br]
abril de 2013 18:10
ParJ faturamento.sbh @slavierohoteis.eom.br

Em nome de divisaodecomprasjato

Enviada em: terça-feira,

AssJnto: Enviando email: empenho 483 2013 def

I

Boa tarde
i
Precisamos que seja confirmado

o recebimento

da nota de empenhos,

através deste e-mail

I
att. luis
OBs1 A NOTA FISCALDEVERÁ SER EMITIDA ELETRÔNICA
A mlnsagem

I

está pronta para ser enviada com estes anexos de arquivo ou Iink:

empenho 4832013

def

Observação: para se proteger de vírus de computador, os programas de email podem impedir o envio ou
recebimento de alguns tipos de anexo de arquivo.
Verifique as configurações de email para determinar como os anexos são manipulados.
I

I

9 de

Lu~sCarlos Scholochaski
I
De:
I
Enviado em:
I
Para:

Luis Carlos Scholochaski
terça-feira, 9 de abril de 2013 18:38
'Kaymonn Ramonn - Faturamento - Rede Slaviero Hotéis'
RES:Enviando email: empenho 483 2013 def

i

Assunto:

Boa tarde
Vodê pode fazer constar na nota fiscal o numero da conta para deposito.
I
Att Luis
I
-----Mensagem

origina 1-----

De:IKaymOnn Ramonn - Faturamento - Rede Slaviero Hotéis [mailto:faturamento.sbh@slavierohoteis.com.br]
Enviada em: terça-feira, 9 de abril de 2013 18:12
Par~: divisaodecomprasjato
I

Cc: Jlheneffer Dias Sebastiao
Ass~nto: RES:Enviando email: empenho 483 2013 def
Boa1tarde.
A cJnta está errada na nota de empenho pois o digito e 93 e não 3
I

C/c :27.118-93
Atelciosamente,
I
Kaymonn Ramonn.
I

Chefe de Recepção Slaviero Slim Centro.
Redb Slaviero Hotéis.

I 3052-3950 - faturamento.sbh@slavierohoteis.com.br
Rua( Luiz Xavier, 67 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 80020-020

(41) 3322 -2829

-----Mensagem original----I
De: Luis Carlos Scholochaski [mailto:lcs@tjpr.jus.br]

Em nome de divisaodecomprasjato

Enviada em: terça-feira,

I

abril de 2013 18:10
ParJ: faturamento.sbh@slavierohoteis.com.br
AssJnto: Enviando email: empenho 483 2013 def
Bol tarde
Predisamos que seja confirmado

o recebimento

da nota de empenhos,

através deste e-mail

I
att. luis
OBsl A NOTA FISCALDEVERÁ SER EMITIDA ELETRÔNICA

I,

.

A mensagem esta pronta para ser envia d a com estes anexos d'e arquIvo ou I'In k:
I
empenho 483 2013 def

1

9 de

Observação: para se proteger de vírus de computador,
recebimento de alguns tipos de anexo de arquivo.
Verifique as configurações de email para determinar

os programas de email podem impedir o envio ou
como os anexos são manipulados.

2

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Relatório de Leitura de Mensagem
Remetente:

Luiz Carlos Scholochaski

Lotação:

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO - DP - Divisão de Compras

(Ics)

Designação:
Data Envio:

09/04/2013

Tipo:

Institucional

Prioridade:

Normal

Assunto:

COMUNICADO

18:21

Texto
Boa tarde
Comunicado sobre o pedido protocolado
CODIGO DE RESERVA
Divisão de Compras

sob nº.95.531/52013.

SEGUE ANEXO O

- DC

Anexo(s)
CODIGO DE RESERVA.pdf
COMUNICADO SOLlCITANTE.doc
empenho

4832013

def.pdf

Destinatário

Lotação

Luciana Cristina de Lucena

GABINETE DO 2º VICE-PRESIDENTE

Emissão

09/04/2013

18.22.11

Data Leitura

Página 1 de 1

Cauê Basso Pucci
De:
Enviado em:

reserva2 < reserva2@slavierohoteis.com.br>
terça-feira, 9 de abril de 2013 08:30
Cauê Basso Pucci
RES:A/C Maria Emilia - Reserva Slim Centro de 11/04 a 13/04/2013

Para:
Ass:unto:

Bom dia Sr. Cauê,
Este tipo de pagamento não é aceito pelos hotéis da Rede Slaviero, as formas de pagamento aceita são: pagamento
direto no hotel e faturamento
*Disponibilidade

para empresa.

e tarifa confirmadas

para esta consulta, sujeitas a alteração até o ato da reserva.

Atehciosamente,
Matia Emília Borges
Assistente de Reservas Corporativo
Rede S/aviera Hotéis
4062-{)676 - 0800-7043311

-

reserva2@slavierohoteis.com.br

Rua; Senador Alencar Guimarães, 50, Centro - Curitiba/PR - CEP: 80010-070

Sl

IERO

. hotéis

De: Cauê Basso Pucci [mailto:caue@tjpr.jus.br]
Envi~da em: segunda-feira, 8 de abril de 2013 17:41
Para: reserva2
Cc: ~eserva@slavierohoteis.com.br; Adriane Cristina Franceschi; Mariana da Costa Turra Brandao
Ass4nto: A/C Maria Emilia - Reserva Slim Centro de 11/04 a 13/04/2013
Boa tarde

Maria Emilia,

Gostaria de efetuar a reserva no Slaviero Slim Centro, conforme
proposta que você nos enviou em
04/04 com o valor total de R$ 304,50, para hospedagem
com check-in no dia 11/04 e check-out
no dia
13/04. O hóspede é o Dr. Fabrício Simão da Cunha Araújo. Peço a gentileza
de me responder
este email confirmando
a reserva.
Informo que a nota de empenho
dúviaa favor entrar em contato.

deverá

ser encaminhada

Att.,

Cauê easso Pucci - compras@tjpr.jus.br
(41) 3,254-2002 - Ramal 812
Divisã:o de Compras
Departamento do Patrimônio
Tribunal de Justiça do Paraná

1

a vocês

no máximo

até amanhã.

Qualquer

Página 1 de 1

115~
Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

18871

DE FINANÇAS
ELETRÔNICA

Data e Horade Emissão

17/04/201313,:37:26

- NFS-e

Código deVerifiG3ção
XXC8ABOU

Endereço:

PRESTADOR DE SERVIÇOS
SLAVIERO- HOTEIS ETURISMO LTDA
78.352.572/0002-08
Inscrição
Munidpal:
AV.LUIZ XAVIER, 000067 -BAIRRO': CENTRO

Município:

CURITIBA

Razão Soci<tl:
CPF

I

CNPJ:

UF:

09 01 0253449~5
TeJ.:

41- 33222829

Email:controladoria@slavierohoteis.com.br

PR

/

TOMADOR DE SERVIÇOS
NomelRazào Social: PARANATRIBUNALDEJUSTICA
CPF

f

CNPJ:

Endereço:
Município:

77.821.841/0001-94
IMU:
Outro Doe.:
AV CANDIDO DEABREU, s/n - COfY1PLEfY1ENTO:
TRIBUNALDEJUSTICA - BAIRRO: CENTRO CIVICO
- CEP: 80530000
Email: JATODC@TJPR.JUS.BR
UF: PR
Curitiba
DISCRIMINAçÃO

DOSSERVIÇlJS

Serviçoo Prestados -HoopediagempID::FA8RICIOARAUJOCUNHAnt{W2{)13A 1310412013
Pedido:,0500[j[ID()3OOl}373
Empenho:O5OOOODD308433-1
Dadoopara dep.."'sitobaJ'lCário:
Banro- HSOCB.ANK
,AgÊncia- 0054
Coota-27,II8-S3
CNPJ -78352.572JOOO2-OO

.

Valorüquido da Nota Fisca'l = RS304,50

.

"

%

VALOR TOTAL DA NOTA,- R$304,50
Código da Atividade
09 - o 1-Hos pedagem dequalquer natureza em hotéis,apart-service
condominiais, flat, ,apart-hotéis, hotéi,sre,sidêncía,
re.sidence-service, suíte servicE,hotelariamarítima,
motéis, pensões e congêneres; ocupação portemporodacom fomecimento
de serviço (o valordaalimentação
egorjeta, quando incluído no preço da diária,. fica sujeitoao Imposto Sobre Serviços).
VailorTotal <lasDeduções fR$)
°i'OO

Base de cálculo

(R$)

Atiquota (%)

304,50

5,00

Valw do ISS (R$)

'Crédito pl Abatimento do IPTU

15,22

0,76

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NF$-e foiemitida com respaldo na Leí73120D9.
Ocrédito geradoestará diispooívelsomente após o recolhimento do ISSdesta NF5-e, exceto para oscasoo previsloo no S 5£doArt.10da Lei
731.2O[$.

http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Relatorios/frm

Visualizar.aspx?_view_id=63

5... 17/04/2013

\

AteslC, PSld '.JS Ot:Vi0:J!o nllS, 4-.:~::,,"~~'~jJ~':' .
constante da preSElnte Ngta fiscal fe
r.alizQ!d1 em proveito do Pod-!f Judiciário

Em.

J ~ d.

(O

Y

de '"C/I]

,;:-J.2-<'~ r Q.~
Cárhnbo e A~,;:".:?ii!r,..

Helder Luis HenriqUf Taguchl
Juiz Auxllior do"
2i Vice-Presld~nclo

'E.JADD DD 'A'A.A

"T"'='''-

I('~

* -~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I
N O T A D E E MP E N H O - E MP
~A:
08/04/2013
PEDIDO:

050000003000373

*
I

EMPENHo: 05000000300483-1

* :~-----------:::~-::-:::::::-------------------------------------------------------------------------------------------

I

UNIDADE

TRIBUNALDE JUsrICA

SustUNIDADE

TRIBUNALDE JUSTICA

PROJ/ATIV.

PRCMJIIERE GESTICNARAS ATIVIDADES JUDICIARIAS

C.N.P.J

*

DA UNIDADE: 77.821.841.0001-94

I
CARACI'ERISTICAS

I

-

RECURSO....

: NJRMAL

ADIANl'AMEN'IO: N1\O
OBRA •••••••

I I

DATI\.-LIMI'IE

NI\O

ESCRI'lURAL • : NI\O

lJrILIZACAO••
RES. SALDO ••

TIPO EMPENHO••

ORDINARIO

DIFERIDO ••••••

NAO

PREVISAO roro

FORMALICITI\.CAO
NI\O

INFORMAL

N.: JAT. 23/2013

crnvENIO
NAO
PRAZOENI'R:

CXN) PAGIO ••

D.D.F. •••••
P.A.D.V. •••

•

*** NI\O INFORMADA
NI\O INFORMADO

NR. SID ••• : NI\O lNFORMADO

CRECbR -

I

(DOIa:>

9205796-8

CGC : 78352572000208

CIC BANCO 0399 AG. 0054 CONTA

0000271189-3

I

tn1E

SIAVIEIRO Hal'EIS E 'lURISMJ LTDA.

I

ENDERECO AVENIDAllJIZ XAVIER 67 CENTRO
I
QJRITIB/\ CEP: 80020020 V.F.: PR

* ---~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
DEM:XIlSTRATIVO DO
SALDO
ORCAMENI'ARIO
* ----~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I
IXJ1'ACAO
ORCAMENI'ARIA
SALDOORCAM.ANI'ERIOR
VALOREMPENHADO

*

I

SALDOORCAM.AWAL

I

I

I
*
I
I

051010000400500003390.3931

100

1287

9.083.146,50

304,50

9.082.842,00

* ----~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

*

I

VALOR'IOI'AL DO EMPENHO

I

"1=

304,50

TREZENJUSE QUATROREAIS E ClNXJENTA CENTAva3 ********************
*****************~************************************************
********~*********************************************************

REF. 02 DIÁRIAS EM APARTAMEN'IO
SINiliE SUPERIOR CI CAFÉ DA MANHÃ,DE 12:00HRS DO DIA 11/04 N) 12:00HR
S DO DIA 13/04/2013. PROT. 95581/2013.

DATAA1JIORIZACAODESPESA :

08/04/2013

ORDENADORDA DESPESA ':

01788 - DES. CIA~

CAMARGO

I

I

* ----~--------------------------------------------------------------------------------------------------------_/_-------------

*

I

20130408

08/04/2013

18:39:01

201699.FDD7680R

S
11"
.
_
v~
2

l.. ..Q

bttp:/Iisscuritiba. curitiba.pr.gov.br/portalnfse/frrnVisualizar.aspx?

frrnViSualizk aspx (itmgem GIF, 712x959 pixels) - RediIreffiiomda ...

oo

11'Wj

Numero!Í<:ltHlta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

_o

18871

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
17/04/201313:37:2'6

NOTA FISCAL OE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS"

CcidiilO de'ienflC<lÇOO
XXC8A8OU

PRESTADOR

DE SERVIÇOS

RI!.z.iio Socl~1:

SL4 ..••
IERO.

J CNPJ:
Endere(o:

,lV.LUIZ X£.VIER.OQúQS7

HOTEIS ETUHISt>10 lTDi.o
B.t..IRRO: CENTRO

Munlciplo:

ClJIUTtô-'"

UF: F""

7B:.352.~7;o:i0002~08

CPf

lnsuição Municipal:

TOMADOR

OS iH 0253449-5
lei.:

41 ~ 33222E2S

Emllll: contr!)l!ldi)n!l~~I!l':i~roh;:.t~l~.ccm.br

DE SERVIÇOS

Pl.R':'N':' TRléIJN':'L DE )U~TlC'"
CPF

I

(NPJ:

Endereço:
Municipio;

77.821.84110001-<;4
IMU:
lo\' C.e..NDIDO DE~eREU, :i/O - COMPLEMEIHO:
• CEP': 80530000
UF:
FR
Curitiba

Outro Doe.:
lRlõUNl,LDE JUSTlC.e. - 5I:oIRRO: CENTRO CI'i1C0
Email:

j.:.TOOCeTJPRJIJS.eR

DISCRl t'UNAÇAO 005 SERVlÇOS

VALOR

cõdllJo

TOTAL

DA NOTA.

RS304

.•S0

da AtIvidade

Og -o I .I1Qsp~d!!lgem dequ!I!<lue-r n"'bJreZi! emhott!-i~.apa(t.s=r\'k'?c,lndomíníais.
rJ"t. !lpi!lrt.hoti'ís, hot~jsresidênóa.
r~siden::e.s~r
•••
í::e. suíte servke. ho~11'lri~ meritim!!:, mol:iis, pensôt>s e congêneres:
ocupllçilo portemp.:lr1ld!!: cwm (ome::irr,'!"nt:l
de serviço (o;:~lord!l elimentação@gorj!'t5,'lUandcín::luid.:l
noprt>;od!l diâría,fic!!:sujeitollo
Imposto Sobre Serviços).
ValDl' Tal:d da!! D~!l

(Rs)

I

0.001

8a!õl:!de Cálculo (Rs)

I

Aliqoob

S04.':lLoI

(%)

I

5.001

Vaklr do ISS (R$)

1 CrêditD

pl

AbatirIteAtD

do IPTU

15.22)

0.75

OUTRAS INfORJ"lAçiE;

I Este

NF::...êf;)l e~l"IM", OO'T'.respal:::";)E;';
Li:i '-S.£L"-t~
créót;;; ger!c:cest!.r! .::ist.«\i':elsctT'.erle ,!!;Y-s-o,@-:dhiT-lE:17..::.-:::.iSS'::o!Sp-NF5-e.
:;.2(1)=

j

I de I

e)(utc p~~o~c~sC$ prl!\"sW-!.tO ~ 9:!,:..:.n, ~:,ólei

18/04/201315:06

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
Relatório de Fornecedores - Sintético

Critérios de Seleção
TIpo: Pessoa Jurídica
Situação: Suspenso
Razão social/Nome
! E-mail

Telefone

Código
Situação

CAMPO BElO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIDA

45-99465782

55011844
Suspenso

021-11-6591~99

FW BRASIL COMERCIAL LIDA.

10630
Suspenso

COMERCIAL QUADRANTE ARTIGOS PLASTICOS E PAPEIS lIDA

30336300

55011252
Suspenso

REDEMPTORIS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA ME

41-3203-3334

Suspenso

redemptoris@redemptoris.com.br

18/04/2013 16:51

11187

Hermes - Sistema de Controle Patrimonial

Página 1 de 1

bttp:l/www.grm.pr.gov.br/grm/consultarSaocao.do

GMS - Gestão de Materiais e Serviços

?actioIFiniciarPro ...

,,:GESTÃO DE MATERIA!S
,fiS SERViÇOS

~GMS

""SEAf"
{.::;;

..

i DEAf.~
-

U~Udrlo,

Consulta

CPF/CNPJ:
Nome/Razão Social:

178352572000208

Situação do cadastro:

ITodos

3

Fornecedores

Ocorrências

ou

-1-----------------------------------Pesquisar

I

ou

umparj
________

,

,. '.

•

,.--l

i

L------------------------Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

CPF/CNPJ
178.352.572/0002-08

Situação

Nome/Razão Soáal

! SLAVIERO HOTÉIS E TURISMO

LTDA (AAL)

!Vencido

desde 17/10/2003

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

topo

1 de 1

~

18/0412013 16:50

Portal da Transpareocia - Cadastro de Empresas Inidôreas e Suspensas

J1cesso rápido

I Selecione...

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceislConrulta.

seam?sort=sa ...

~Q~l

o

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo
çonsolidar a relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de
celebrar

contratos

com a Administração

Pública.

S",iha

mi\i:;;

~~~

«
!78.352.572/0002-08

CNPJ/CPF:
Nome,. razão
social ou nome
fantasia:
tipo de sanção:

IOpcional

I (Todas)
__~()Il~I!!'rJ_Li_IllP."rfilt",J

Q~antidade

de registros encontrados:

Nio furam encontrados

O

Data: 18/04/2013

Hora: 16:50:11

registros que atendam ao seguinte critério de busca,

CI'iIPJ/CPF: 78.352.572/0002-08

Clique aqui para baixar dados do portal
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
AtENÇÃO
ESte cadastro visa. dar publicidade às sanções administrativas aplicadas oontra licitantes e fornecedores. As informações aqui veimladas são de inteira
~ponsabilidade
das entidades ,que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos
eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

1 de 1

18/0412013 16:50

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DIVISÃO

DE JUSTiÇA
DE COMPRAS

Estado do Paraná

Seção de Emissão de Ordem de Fornecimento
ou Execução de serviços

PROTOCOLO

95581/2013

INFORMAÇÃO N° 101/2013

,.em

Senhora Chefe da Divisão de Compras:

Tendo em vista a fase que se encontra o presente
procedimento. realizei conferência em toda sua documentação. inclusive quanto ao
necessário atestado da nota fiscal de fls. 115. constatando afinal. que se encontra em
plenas condições de ser encaminhado ao Departamento Econômico e Financeiro. para
as providências quanto ao pagamento.

Em 18 dybril de 2013.
~~
WALTER PAIVAJUNIOR

Seção de Emissão de Ordem de Fornecimento
ou Execução de Serviços

VISTO

Considerando o contido na Ordem de Fornecimento nº. 02312013 de f1s.107, protocolado
sob nº 95581/2013, e estando o expediente devidamente instruído com a documentação
necessária. e. portanto. em condições de quitação do valor requerido pela empresa,
autorizo o pagamento de R$ 304,50 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos).

v
MARIANA DA

RRABRANDÃO

Diretora do Dep

ento do Patrimônio

