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

Habilitação” referentes à Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 006/2017  da 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – PR. 

 

 

Aos dezessete do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 14:00 (quatorze 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 006/2017, cujo objeto é 

Contratação de empresa especializada para realização de recuperação da Avenida 13 de Maio, 

em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos em 

anexo. Aberta a sessão a Presidente mandou consignar em ata o recebimento dos envelopes 

das empresas participantes: S. M. Resende & Cia Ltda - Me, inscrita no CNPJ: 

08.715.392/0001-87 e a empresa Alex Uiliam Bottega Me inscrita no CNPJ: 20.611.839/0001-

73. 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, julgou as empresas habilitadas para o certame, passando, 

portanto, para a segunda fase. Deixada livre a palavra e, como ninguém se manifestou, e 

através dos representantes as empresas apresentaram verbalmente a Renúncia de Recurso. 

Como nada mais houvesse a tratar, eu Taila Daiane Souza Perão, atuando como Secretária, 

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

Comissão e pelos representantes presentes. 

 

Sandro Paulo Bortoncello – Presidente da Comissão:________________________________ 

 

Taila Daiane Souza Perão (Secretária): _______________________________________ 

 

Luciane Pavnoski- (Comissão de Apoio): ________________________________________ 

 

Alex Uiliam Bottega Me ____________________________________________________ 

 

S. M. Resende & Cia Ltda – Me_______________________________________________ 


