PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
COMISSÃO DE SELEÇÃO PERMANENTE – CSP.
________________________________________________________________________________
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS
REF: Processo Licitatório nº 107/2017.
Aos 10 dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 10h00min, no prédio do
Centro Administrativo Municipal – CAM, sala de licitações, situada na Rua Ondina Bueno
de Siqueira, nº 180, Centro Cívico, Térreo, 1º andar, reuniu-se a Comissão de Seleção
Permanente - CSP, designada através do Decreto nº 4.543, de 17 de julho de 2017,
composta pelos membros: Luciano Aguiar Rocha, Idineu Antonio da Silva e
Guilherme da Costa Lopes, todos servidores desta municipalidade sob a presidência do
primeiro, 107/2017, cujo objeto é a Chamamento Público para recepção e seleção de
propostas técnicas para parcerias instituições não governamentais sem fins lucrativos,
visando o estabelecimento de Termos de Fomentos, nos termos da Lei Federal nº 13.019,
de 31/07/2014 e do Decreto Municipal nº 4.510, de 12/06/2017, com recurso proveniente
do FAI. Aberta a Sessão pelo Senhor Presidente da Comissão de Seleção Permanente,
para a apresentação dos “ENVELOPES – PROPOSTAS” e constatado por todos os
presentes, da inviolabilidade dos envelopes que estavam devidamente lacrados e
rubricados.

Na continuidade passou-se a abertura dos envelopes, sendo os escritos

neles contidos verificados e rubricados por todos os presentes. A seguir, os integrantes da
CSP passaram a examinar as propostas apresentadas verificando-se que estavam em
conformidade com as exigências editalícias. Em seguida, a sessão foi suspensa pelo
prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente da CPS
procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Fica desta forma aberto o prazo
de 05 (cinco) dias corridos, a partir desta para a apresentação de interposição recursal
referente à decisão da CPS, endereçadas à Comissão de Seleção Permanente, no Centro
Administrativo Municipal (CAM), na rua Ondina Bueno Siqueira, 180 – Centro Cívico –
Arapoti – Pr. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo
esta assinada pela Comissão de Seleção Permanente.
Luciano Aguiar Rocha

Idineu Antonio da Silva

Presidente

Membro
Guilherme da Costa Lopes
Membro
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