
 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 três dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) 

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 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, após período recursal, desde a última sessão datada de 08/02/2017. Decorrido 

o prazo, foi publicada convocação para esta data para dar continuidade ao certame. O Presidente 

mandou consignar em ata o recebimento dos envelopes das empresas participantes: CENTRO DE 

INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR, inscrita no CNPJ:76.610.591/0001-

80 e FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIA inscrita no CNPJ:04.166.662/0001-97. Recebidos os 

envelopes contendo os documentos das empresas, foram abertos pela Comissão e, oferecidos 

aos presentes para examinarem e rubricarem toda a documentação apresentada para 

habilitação dos interessados no certame licitatório. A comissão, após fazer a análise minuciosa 
da documentação, verificou que a Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS da empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - 

CIEE/PR estava fora do prazo de validade, devido ao fato de ter recorrido prazo recursal desde a última 

sessão datada de 08/02/2017. Sendo realizada diligência em que foi constatado que a empresa possuía 

certidão vigente, que foi impressa e segue anexa à esta ata. As Certidões de regularidade perante o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) da 

empresa FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIA estavam fora do prazo de validade, devido ao fato de ter 

recorrido prazo recursal desde a última sessão datada de 08/02/2017. Sendo realizada diligência, em 

que foi constatado que as empresas possuíam tais certidões vigentes, as quais seguem anexas à 

ata. Após avaliação dos documentos, a comissão julgou as empresas habilitadas para o 

certame, passando, portanto, para a segunda fase. Deixada livre a palavra, ninguém se 

manifestou, e através dos representantes as empresas apresentaram verbalmente a Renúncia de 

Recurso. 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. 
 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO - Presidente da Comissão:______________________________________ 

 

MARIA DE LOURDES H. VIEIRA – (Comissão de Apoio):________________________________________ 

 

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

 

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

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA – Chefe do Departamento de Licitações_________________________________ 

 

CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ  - CIEE/PR ____________________________ 

 

FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIA___________________________________________________________ 


