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

Habilitação” referentes à Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 007/2017 da 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – PR. 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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 007/2017, cujo objeto é: 
Contratação de empresa especializada para realização de implantação de sistema de 

abastecimento de água rural na comunidade de Paineira do Iguaçu, do programa de 

saneamento básico, convenio n°CV 0143/2015 Fundação Nacional De Saúde Funasa, 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 da 

única empresa participante: Perfuribel Poços Artesianos Ltda, inscrita no CNPJ: 

04.949.630/0001-68. Recebido(s) o(s) envelope(s) contendo os documentos da(s) empresa(s), 

foram abertos pela Comissão e, oferecido(s) ao(s) presente(s) para examinar(em) e 

rubricar(em) toda a documentação apresentada para habilitação dos interessados no certame 

licitatório. A comissão após fazer a análise minuciosa da documentação, julgou a empresa 

habilitada para o certame, passando, portanto, para a segunda fase. Deixada livre a palavra 

para manifestações de interposição de recurso, não houve manifestação, e através do 

representante a empresa apresentou 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 presente. 
 

SANDRO PAULO BORTONCELLO – Presidente da Comissão:_______________________ 

  

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

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA - (Comissão de Apoio):_________________________________ 

 

LUCIANE PAVNOSKI- (Comissão de Apoio):_____________________________________ 

 

PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA__________________________________ 

 

 


