
 

ATA DE CHAMAMENTO Nº. 015/2017 
EDITAL Nº. 015/2017 
OBJETO: Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de cascalho destinados aos 
serviços de recuperação e conservação de estradas rurais e urbanas, conforme descrito no presente Edital e 
seus Anexos, nos termos das condições estabelecidas no presente instrumento de chamamento. 
DATA DA SESSÃO: 09/01/2018 

HORÁRIO: 15h00min 

Às quinze horas do dia nove do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada a Av. Treze de Maio, 906, Centro, em Cruzeiro do Iguaçu Estado do 
Paraná, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura do envelope contendo documentação para 
habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Edital de Chamamento em 
referência, Presentes o Presidente, SANDRO PAULO BORTONCELLO, bem como os componentes da 
equipe de apoio, LUCIANE PAVNOSKI, TAILA DAIANE SOUZA PERÃO que esta subscrevem. Também 
presente na sessão o munícipe Ivonei Reffatti e o único credenciado, conforme relação abaixo: 

CREDENCIADOS 

CLEIVAN REFFATTI                                                                                              CPF: 071.528.069-42 

Dando início a sessão, o Presidente recebeu os requerimentos para credenciamento, bem como os 
envelopes contendo a documentação de habilitação do(s) credenciado(s) acima identificado(s). Em seguida, o 
presidente abriu o(s) envelope(s) e realizou a classificação do(s) credenciado(s) que aceitam o estipulado nos 
anexos, referente ao(s) item(s) proposto(s). Sendo conforme relação abaixo: 

 
Item 

Descrição Qtde. Unid 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 Cargas de cascalho nas proximidades da localidade 
da Linha Rio Divisor de Cruzeiro do Iguaçu-Pr – 
Caminhão traçado. 

 
2.500 

carga 15,00 37.500,00 

CREDENCIADO Qtde Valor. 

CLEIVAN REFFATTI 2.500 37.500,00 

02 Cargas de cascalho nas proximidades da localidade 
da Linha Rio Divisor de Cruzeiro do Iguaçu-Pr – 
Caminhão toco. 

2.500 carga 12,00 30.000,00 

CREDENCIADO Qtde Valor. 

CLEIVAN REFFATTI 2.500 30.000,00 

 
Ato contínuo, verificou-se que a documentação está de acordo com o exposto no edital. Em razão disso, a 
Comissão resolveu adjudicar o objeto do certame para o único credenciado: CLEIVAN REFFATTI, inscrito no 
CPF 071.528.069-42 sendo os valores conforme acima individualizados no item 01 o valor de 
R$:37.500,00(trinta e sete mil e quinhentos reais) e item 02 com o valor de R$:30.000,00(trinta mil reais), 
perfazendo um valor total de R$:67.500,00(sessenta e sete mil e quinhentos reais). Consultado o 
representante acima mencionado, nada houve a registrar em ata. Os valores propostos estão em 
conformidade com o valor estipulado para cada item do certame. Consultados pela Comissão sobre o 
interesse em interpor recurso,não houve interesse pela manifestação. Os autos seguirão para análise jurídica 
e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 
quinze horas e quinze minutos do dia nove do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito (09/01/2018). Eu, 
Taila Daiane Souza Perão _____________________ lavrei o presente registro de acontecimentos que, após 
lido e achado conforme, segue assinado pela Comissão e pelos representante(s) que permaneceu(ram) até a 
lavratura do mesmo. 
  
 
_________________________________ 
  SANDRO PAULO BORTONCELLO 
   PRESIDENTE 
 
 

_________________________________ 
 LUCIANE PAVNOSKI 
MEMBRO 

_________________________________ 
TAILA DAIANE SOUZA PERÃO 
MEMBRO 

_________________________________  
CLEIVAN REFFATTI 
CREDENCIADO 
 

  
______________________________ 
IVONEI REFFATTI 
MUNÍCIPE                                                                                                                          


