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

Habilitação” referentes à Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 002/2017  da 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – PR. 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 09:00 (nove horas) na 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Pr, em sessão pública realizada sob a 

presidência do Sr. Sandro Paulo Bortoncello, 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 002/2017, cujo objeto é 

Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria nas áreas de planejamento e 

gestão de projetos, conforme especificações contidas neste edital. Aberta a sessão o Presidente 

mandou consignar em ata o recebimento do envelope da seguinte empresa participante: a) 

Desenvolver Gestão e Planejamento Eireli Me, inscrita no CNPJ:17.770.952/0001-97. 

Recebido o envelope contendo os documentos o qual foi aberto pela Comissão e, oferecido aos 

presentes para examinarem e rubricarem toda a documentação apresentada para habilitação do 

interessado no certame licitatório. A comissão após fazer a análise minuciosa da 

documentação, julgou a empresa habilitada à continuar no processo licitatório, portanto, 

passando para a segunda fase, tendo em vista, não haver recurso algum. Deixada livre a 

palavra e, como ninguém se manifestou, e através do procurador a empresa apresentou 

verbalmente a Renúncia de Recurso, o senhor presidente informou que diante da decisão do 

participante, a abertura do envelope contendo a proposta propriamente dita ocorrerá às 09:30 

(nove horas e trinta minutos), ficando portanto, a sessão suspensa por meia hora, tempo 

necessário para qualquer outra manifestação da empresa habilitada. Quando continuaremos a 

sessão pública nesta mesma data e horário anteriormente estabelecido. 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. 

 

Sandro Paulo Bortoncello – Presidente da Comissão:________________________________ 

 

Tatiane Aparecida do Prado (Secretária): _______________________________________ 

 

Taila Daiane Souza Perão- (Membro): ____________________________________________ 

 

José Nilton de Souza – Chefe do Departamento de Licitações__________________________ 

 

Desenvolver Gestão e Planejamento Eireli Me_________________________ 

 


