
 

 

 

 

Ata da sessão de Abertura dos envelopes contendo as “Propostas de Preços” entregues em 

atendimento ao Edital de Tomada de Preços 001/2017 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do 

Iguaçu/PR.  

 

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 15:30 (quinze horas e trinta 

minutos), no Salão nobre da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, reuniram-se em sessão 

pública os membros da Comissão Permanente de Licitações. Do presente procedimento licitatório 

– 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, o Presidente mandou consignar em ata o recebimento da 

Proposta de Preços das empresas participantes e habilitadas: a) CIEE/PR, inscrita no CNPJ: 

76.610.591/0001-80, estabelecida à Rua. Ivo Leão, 42 - Alto da Glória, Curitiba - PR, 

CEP:80030-180, a qual apresentou para o Lote 01, o percentual de pagamento sobre o valor da 

taxa de: 7,5%  b) FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIA INSCRITA NO CNPJ:04.166.662/0001-97 

com sede à Praça Mascarenhas de Moraes, nº 5051, Centro, CEP:87.502-210 – Umuarama – Pr  

a qual apresentou para o Lote 01, o percentual de pagamento sobre o valor da taxa de: 6,5%. 

Examinadas as propostas, tomando-se por critério tipo menor taxa de administração sobre o valor 

da bolsa e tendo em vista os representantes das empresas apresentarem verbalmente a Renúncia de 

Recurso, restou vencedora para o Lote 01 a Empresa: FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIA pelo 

percentual acima citado. Em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, encaminhando 

a autoridade competente para parecer jurídico e homologação, e comunicando a todos que o 

resultado será afixado no quadro de avisos da Prefeitura, e publicado no Diário Eletrônico, 

designando eu, Tatiane Aparecida do Prado, para lavrar a presente Ata. Cruzeiro do Iguaçu/PR, 

aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete. 

  

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO - 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______________________ 

 

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

 

FUNDAÇÃO CÂNDIDO GARCIA__________________________________________________ 


