
ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

ASSUNTO: Credenciamento para a contratação de empresas para serviços de locação

de veículos, sem motorista, quilometragem livre, para deslocamento terrestre, de

acordo com a necessidade das áreas funcionais, programas, projetos e convênios da

Fundação  Parque  Tecnológico  Itaipu  -  Brasil,  conforme  condições  e  exigências

estabelecidas neste instrumento, em conformidade com o Anexo I deste Edital.

PROCESSO Nº. 1104/2018

EDITAL FUNDAÇÃO PTI – BR Nº. 092/2018

A empresa abaixo qualificada, vem por meio de seu representante legal, manifestar interesse

em ser credenciada perante a Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (Fundação PTI-BR),

para o processo de Credenciamento para a contratação de empresas para serviços de

locação  de  veículos,  sem  motorista,  quilometragem  livre,  para  deslocamento

terrestre, de acordo com a necessidade das áreas funcionais, programas, projetos e

convênios da Fundação Parque Tecnológico Itaipu -  Brasil,  conforme condições e

exigências estabelecidas neste instrumento, conforme tabela abaixo:

Lotes requeridos: (  ) 1 Veículos Compactos Premium
(  ) 2 Veículos Hatch ou Sedan Médios
(  ) 3 Minivan

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VALOR
UNIDADE
MEDIDA

01

Veículos Compactos Premium (não inferiores a
1.4  cv)  Veículos  compactos  premium  –  com  4
portas, ar-condicionado, direção hidráulica, air bags,
capacidade  para  5  passageiros,  todos  os  veículos
deverão possuir itens obrigatórios de segurança, com
no máximo 02 (dois) anos de fabricação, movido a
gasolina  ou  bicombustível  (total  flex).  Modelos
Exemplificativos: Hyundai HB20, Citroën C3, Peugeot
208,  Ford  New  Fiesta,  Prisma,  Fiat  Punto,
Volkswagen Fox e etc.

R$ 168,00 Diária

02 Veículos Hatch ou Sedan Médios (não inferiores
a 1.8 cv) Veículo hatch ou sedan médio – com 4
portas,  com ar-condicionado,  direção hidráulica, air
bags,  capacidade  para  5  passageiros,  todos  os
veículos  deverão  possuir  itens  obrigatórios  de
segurança,  com  no  máximo  02  (dois)  anos  de
fabricação, movido a gasolina ou bicombustível (total

R$ 370,00 Diária



flex.).  Modelos  Exemplificativos: Toyota  Corolla
Gli,  Chevrolet  Cruze,  Nissan  Sentra,  Ford  Fusion,
Citroën C4, Jetta Comfort line 2.0, Ford Focus Sedan,
Renault  Fluence,  Fiat  Linea  Absolute,  Mitsubishi
Lancer, KIA Cerato, Peugeot 408, e ect.

03

Minivan (não inferiores a 1.8 cv) – com 4 portas,
ar-condicionado,  direção hidráulica,  air  bags  duplo,
capacidade  de  5  a  7  lugares,  porta  mala  com
capacidade mínima de 500 Litros, todos os veículos
deverão possuir itens obrigatórios de segurança, com
no máximo 02 (dois)  ano de fabricação,  movido a
gasolina  ou  bicombustível  (total  flex.).  Modelos
Exemplificativos: Chevrolet Zafira Comfort, Minivan
Spin, Nissan Grand Livina, etc.

R$ 253,00 Diária

Declara  ter  pleno  conhecimento  das  normas  e  exigências  constantes  do  Edital  de

Credenciamento nº 092/2018, da natureza e do escopo dos serviços a serem prestados, bem

como da legislação aplicável, comprometendo-se a realizar as ações necessárias para o fiel

cumprimento do instrumento contratual a ser celebrado.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA A SER CREDENCIADA

Razão Social:_________________________________________________________________

CNPJ nº: ____________________________________________________________________

Inscrição. Estadual:____________________________________________________________

Nome de fantasia:_____________________________________________________________

Ramo de atividade:____________________________________________________________

Nº do Alvará: ________________ Data de emissão: _____________Data da validade: _____

Inscrição Municipal:____________________________________________________________

Endereço:___________________________________________________________________

Cidade: _____________________________ / _______ (UF).

CEP: ___________________________________ E-

mail:________________________________________________ 

Telefones: (    )__________________ (    ) ___________________ 

Fax (    ) ____________________ 

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: _________________ Agência: ______________ Conta Corrente-DV: _____________ 

Colocar dígito verificador. Não serão aceitas conta conjunta ou poupança. Para pagamento de

pessoa jurídica, a conta deverá ser em nome de pessoa jurídica. 

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome:______________________________________________________________________

Cargo/Função: _______________________________________



Endereço:___________________________________________________________________

Cidade: ______________________________ / ________ (UF).

CPF/MF: _________________________________

Carteira de Identidade nº.: ___________________________ 

Órgão Expedidor/UF: ____________________

Naturalidade: ________________________ UF: __________ 

Nacionalidade: ___________________________

Local e data: ___________________ , _____ de ________ de ________

________________________________________

Assinatura do representante legal


