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LEDA PEREIRA SILVA ROCHA

CPF: 342.357.523-9t

PROPOSTA DE PRÊçOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Assunto: Proposta de Preços
Processo ne 43O.42O I 2A22 I CP L.

Dispensa ns O38/2A22.

Prezados Senhores,

Vimos através deste em atendimento a consulta formulada por esta comissão, apresentar nossa

Proposta de Preços conforme segue abaixo:

Objeto: Prestação de serviços em hospedagem para pessoas carente deste Município em

tratamento de Saúde na cidade de Teresina - Pl.

Valor da proposta: R$ 16.872,00 (dezesseis mil oitocentos reais e setenta e dois centavos).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que nos pÍeços acima citados estão ínclusos todos os custos necessários ao

cumprimento do objeto pretendido.

Teresina - Pl, 30 de novembro de2022.

a
LEDA PEREIRA SILVA ROCHA

CPF:342.357.523-91
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Item Descrição Und. Quant. Vl. Unit. Vl. Total

01 Prestâção de servíços em

hospedagern para pessoas carentê
deste Município em tratâmento de

Saúde na cidade de Teresina - Pt.

Und 114 R$ 148,00 Rs 16.872,00

Rua Olavo Bilac, 6o L967 - Centro - CEP: 64.001-280 - Teresina/Pl
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MIN]STÉMO DA FAZENDA
Secretaria da Recêlta Federal do Brasll
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÁO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA
ATTVA DA UNIÃO

Nome: LEDA PERSRA SILVA ROCHA
CPF: 342.357.523-9í

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidâs de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍcãdo que vierem a ser apurada§, é certiÍicado que
náo constem pendênciâs em seu nomê, rêlativas a créditos tributários administrados pela Sectêtâria
da Receite Federel do Brâsil (RFB) e a inscriçôes em Dívida Ativa da União (DAU) iunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo se refere à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
indusive as contribuiÉes sôciais previstas nes elíneas 'a' a 'd' do pârágraÍo único do art- 11 da Lei no
8.212, de 24 ds julho de 1991.

A aceitaçáo dêsta certidão está condiclonada à veriÍicação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://íb.gov.bÊ ou <http:/ ffww.pgfi.gov.bÊ.

certidáo emitida gratuitamente com base na Portârie Coniunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1ol2o14
Emitida às 09:31:54 do die 2911112022 <hore e data de Brasília>.
V álide até 28n512O23"
Código de controlê da cêrtidáo: 7ABí.E3E7.996F.9483
Qualquer rasura ou emende invelidará este documento.
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PODER .-]UDICIÀRIO
..]USTIÇÀ DO TRÀBÀ],HO

CERTIDÃO NEGàTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIJIIISTÀS

Nome: LEDA PEREIRÀ SILVÀ ROCI{A

CPF: 342.357.523-9L
certidão n"t 422a8846 /2022
Expedição: 29/Lt/2022, às 22 :11:06
validade: 28105/2023 - 180 (cerlto e oitenta)
de sua expediÇão.

dias , conEados da data

Certifica-se que Í,EDÀ PERETRÀ grLvÀ RocHÀ, inscrito (a) no CPF sob o
n" 312.357.523-91, §Ío Co§srÀ como inadimplente no Banco Nacional de
Dewedorea Trabalhistsas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-À da Consolidação
da.6 Leis do Trabalho, acrescenEados pelas Leis ns.o r2.440/2oLL e
13.467/2OL7, e no Ato O1-/2O22 da CGiÍT, de 21 dê janeiro de 2022.
Os dados constantes deEta certidão são de responsabi I idade dos
Tribunais do Traba1ho.
No caso de pessoa jurídica, a certidão atsestsa a empresa em refaÇão
a todos os seus estabelecj.mentos, agências ou fí1iais.
À aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porE.al do Trj.buna} superior do Trabalho na
InEernêt (htt.p: / /wwr,. tst. jus.br) .

certidão enitida gratuiEamente.

rNroRuÀçÍ,o I!íPoREÀ§rE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhisuaa constam os dado§
necessários à identificação das pêssoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JuÊtiÇa do Trabalho quanto às obrigações
esLabefecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabafhistas. inclusive no concernente aos
recol"himentos prewidenciários. a honorários, a custaa, a
êmoll]Inentos ou a recolhimentos deEêrminados em lei; ou decorrenEes
de execução de acordos firmados perarrte o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
dísposição legaL, contiver força executiva.

PAI.

Dúvldàs ê suge6Lõês: cndtátst. jus.bl
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GO\TR\O DO EST.{DO DO PLTTi

PROCT'R{DORI{ GER{L DO ESTADO
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CERrID.{O QtiA\TO -{ D[\-IDA.{Tn'-{ DO ESTADO

n" 22113.1235752391

(fmltldâ em âtensto âo que dlipôê â lnstruçào fol mrth'. PGE/PI n" 0l'!015)

rDE\T!FIC^{Ç.iO DO(.{) REQITR-E\TE

L\rscRrÇÀo EST.ADL-AI

* * * !t** ** **rt*t * *** ***** ** * * ** ** * rr t* * * * * ** * * ** * * * * *** * * t ** * * * *

D.I, CPF

3{2.J57.523-91

NO\ÍE R{ZÀO SO(L{L

* t* *** * *** ** * * * * * *** * *** * *** *****i ** * ** * * * ** * * * * ta* ** * * *** * * *

Res h.rdo o dlrrlto dâ Pr.ocutsdode Geral do Estado d€ lnscr.eyel e cobl.sr dh{dâs qtle l?nh{nr a ser apulâdâ§. certlllco palr
os derldos frns. r requerlmfnto do(â) loteressrdo(r). que. l'elendo os l egistlos dâ Sesio de Dirldr Athâ dr Plocumdolir Gcml
do Estâdo do Pieui. reriÍqurl trrdâ exiitil enr tronlr do(a) requer?Dte ecfurâ idrotllicrdo(â) até a prestole dâtâ e horário. e, pal'i
cotrrtâl', foi emlÍlda r pl"s€nte c€rÍldào.

Pr'ocumdoríe GGml do Estndo

Plocuridodr Tdbutárir

EMTTIDA vIÁ I}TER\TI EM 29lt I/2022, ÀS $:{O: IJ

vriLIDA ArÉ :70212023

Tf DOCLaIEI-IO \ÀO TER! \'.rLD.\DE I\-TES DE Sf -{ .rtTE}'TIC.{Ç.iO \a{ f\TER\TT, rO SITE àlrP:.',trrb.5-5.ÍrzPl!ot.br](.rtÚro t n?b

Char,e para -{.utenticaçào: 5D.{,F--3EE8-05B2-E988-7FC{-ÀF4C-:185-168.1

»'\(
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GOvfR}_O DO EST.{DO DO PIAT'i
SE CRET.{RLT, D.{ FAZE\D.{ :) rll._-}',r

o. o oo

n" 221 I 293{23575239101

R{ZÀO SOCIAT

E\DEREç'O BAIRRO OU DISTRITO

\11:\'TflPIO C'EP

c?F c\?.r (N'l NSCRrÇ.ÀO EST.{DL'ÁL

3{2.357.523-91

Ressalvado o dileito de a Fazeuda Estadual cobral e iuscrevel qnaisquer dividas de resportsabilidade do sujeito
passilo acima identificado que vierem a ser apruaclas. ceftificâ-se que o uleslno eucorttra-se em SlTt'-{ÇÀO
FISC.{L REGtIL.{R

Certiclâo euritida cour base no Decreto Do l-3.500" de 23 de dezeurbro de 2008.

Qualquer rasrua ou eurenda ilvalidará este docruneuto.

Validade deste docruueuto: 60 (sesserrta) dias colrtados da data de stn eurissào

E}IITIDA VL{, L\TER\ET E\I 29 I I I I 2022,.{S 09 :{I : 15

\'ÁLID.{ ATÉ 28/ol/2023

ESTE DOCTMESTO NÀO TEEi \'ÀLDÂDE À\TES DE SI-.{ AITE-\.-TICAÇÀO \-TÂ IT'TER\'ET, I{O STTE

http://ryebrs.reÍrz.pi.gor.bÍ/ceúid.ouíl-web

Chal'e pa.ra Autürticâçâo: 6588-Aó86-F.l l:--{EFB--|55{-FB5l -! 108'l-1-r:

D6

CERTIDÀO DE SITT..{,Ç.iO FISCAL E TRIBT'T.íRL{
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Ê/ao 1$6e1997

VALOR R€FÊRENTE ÂGUA - 228,7', CEíEÍctol-,,lorml 21 g íí'3 225,79

gÍlnr2 228 19
&lú,DE/r8rr5at

r VIOLA(AO DO CORTT / ATÍO RELIGI(ÀO PELO (OTSIIIÍOOfi É PÀSSIVEI DE
t{UtTA llo valoi oE i3 s49,30 Â ú 3.G{6,{o

. (ORÍE A PIiÍIR OE:
NOTtFtqÉlçA§ Lg/LUl.A

cri ctEratcÀarúrcrÊloaÊÉoÀÁÊu !!tlüi!^(PicrqlcaorllErBlioDlao?'r5xoa§

c^t cÍBtsÍEaasnoalorôocrBoâi6rr Esíürrbl{F3cri'§,GtoÉlElEalio0!itl7,^rE(oÍ§
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LEDA PEREIRA SILVA ROCHA

CPFt 342.357.523-gL

DECTARAçÃO

Ref.: (Processo de Dispensa ns 038/2022lCPt).

LEDA PEREIRA SItVA ROCI{À inscrita no CPF ne 342.357.523-9L, DECIÁRA, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei n'8.666, de 2L de iunho de 1993. acrescido pela Lei ns 9-854, de 27
de outubro de 1999, que não empÍega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Têresina - PI, 30 de novembro de 2022

n--. /- , "t,
LEDA PEREIRA SILVA ROCHA

CPF: 342.357.523-91

I j

Rua Olavo Bilac, no 1967 - Centro - CEP: 64.001-280 - Teresina/PI
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