
 Ata da Sessão de recebimento e julgamento dos envelopes contendo “Documentos para Habilitação” 

referentes à Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 001/2017 da Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro do Iguaçu – PR. 

 

 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 15:00 (quinze horas) na Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Pr, em sessão pública realizada sob a presidência da Srª. Maria de 

Lourdes H. Vieira, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação para proceder o recebimento e 

julgamento dos envelopes contendo a documentação dos licitantes, em atendimento ao Edital de 

Tomada de Preços nº 001/2017, cujo objeto é: contratação de empresa para dispor estagiários a prestar 

serviços de apoio para esta municipalidade, nos termos estabelecidos neste edital e seus anexos. Aberta 

a sessão a Presidente mandou consignar em ata o recebimento dos envelopes das empresas 

participantes: CIEE/PR, inscrita no CNPJ:76.610.591/0001-80; FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIA 

inscrita no CNPJ:04.166.662/0001-97. Recebidos os documentos das empresas, estes foram oferecidos 

aos presentes para examinarem e rubricarem toda a documentação apresentada para credenciamento 

dos interessados no certame licitatório. A comissão após fazer a análise minunciosa do credenciamento 

declarou credenciadas as empresa: : CIEE/PR e FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIA. Neste momento 

adentrou à sala às 15:08 o representante da empresa CEINEE Centro De Integração Nacional de 

Estágios Para Estudantes, com os envelopes protocolados às 15:07min. Sendo assim, as demais 

empresas presentes na sessão apontaram o fato de o mesmo não ter atendido com o constante no edital 

conforme item 3.3, uma vez que as mesmas já estavam credenciadas e prestes a abrir o envelope da 

documentação. A empresa CEINEE Centro De Integração Nacional de Estágios Para Estudantes 

manifestou interesse em interpor recurso alegando que estava presente no Departamento de Licitação 

em consulta à srª Tatiane A. do Prado, solicitou a necessidade de autenticar documentos e a mesma 

preferiu autenticar antes do início da sessão, dez minutos antes do início da sessão, e o representante 

alega que esta autenticação o fez atrasar o horário do protocolo, quando poderia ter protocolado antes 

das autenticações. A srª Tatiane faz constar em ata que durante a autenticação se recusou a autenticar o 

estatuto pois a cópia autenticada em cartório estava diferente da cópia apresentada para autenticação. 

Após se retirar da sala o representante da empresa CEINEE Centro De Integração Nacional de Estágios 

Para Estudantes se dirigiu ao Setor de Protocolo onde pediu para que a funcionária Henriete E. Wolff 

fizesse cópia da cópia autenticada para que posteriormente fosse autenticada durante a sessão. Os 

envelopes contendo as propostas e a habilitação das empresas permanecerão em posse da comissão de 

licitações. Como nada mais houvesse a tratar, eu Tatiane Aparecida do Prado, atuando como Secretária, 

lavrei a presente Ata que, depois de lida, posta em discussão e aprovada, vai assinada pela Comissão 

presente. Também presente na sessão, o Chefe do Departamento de Licitações o Sr. José Nilton de 

Souza. 
 

MARIA DE LOURDES H. VIEIRA – Presidente da Comissão:______________________________________ 

 

TAILA DAIANE SOUZA PERÃO - (Comissão de Apoio):________________________________________ 

 

TATIANE APARECIDA DO PRADO - (Comissão de Apoio):____________________________________ 

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA – Chefe do Departamento de Licitações_______________________________ 

 

CIEE/PR _______________________________________________________________________________ 

 

CEINEE Centro De Integração Nacional de Estágios Para Estudantes__________________________________ 

 

FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIA___________________________________________________________ 


