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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentação, Propostas de Preços e 
Julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 28/2015-CISAMUSEP. 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2015, as 09h, na sala de 

Licitações do CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão foi instalada a 

presente sessão de abertura dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação, 

referente ao Processo nº 28/2015 - CISAMUSEP, tem por objeto a seleção das melhores 

propostas para a contratação de empresa especializada para atuar como Agente de 

Integração de Estágios, visando a administração de Programa de Estágio remunerado a 6 

(seis) estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados 

à estrutura do ensino superior e técnico, público e particular, oficiais ou reconhecidas pelo 

MEC, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com as atividades, 

programas, planos e projetos do CISAMUSEP, com bolsa auxílio mensal no valor de R$ 

724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) pelo período de 12 (doze) meses, devidamente 

autorizado pelos ditames da LF nº 8.666/93. Abertos os trabalhos, a Comissão atestou a 

apresentação de protocolo de recebimento da documentação, exigida pelo edital, do 

proponente, representado pela empresa CNPJ: 76.610.591/0001-80 CENTRO DE 

INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ – CIEE/PR representada por CARLOS 

ALEXANDRE CONCEIÇÃO CORREA, portador de CPF nº 783.492.309-91. Ato contínuo, 

após verificação do número suficiente de participante, deu-se a abertura do Envelope nº 01 

contendo a proposta de preço, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão e preposto 

presente. Dá análise da documentação a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio 

concedeu o prazo de 10 (dez) dias para apresentação da cópia dos convênios firmados com 

as instituições e com Centro de Educação Profissional Opção; Centro Educacional e 

Profissional de Maringá – CEPROM, bem como com o Centro de Educação Profissional 

Paraná – CEPPAR, uma vez que, conforme informado pelo representante legal da licitante 

corroborado pela declaração apresentada a “Opção Tec Sistema Operacional” está em 

processo de unificação das instituições supra mencionadas e está aguardando os trâmites 

legais junto ao Núcleo de Educação de Maringá. Examinada a proposta de preço e de 

acordo com o Edital seguiu-se a seguinte Classificação CENTRO DE INTEGRAÇÃO 

EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ – CIEE/PR com o valor total de R$ 4.713,24 (quatro mil, 

setecentos e treze reais e vinte e quatro centavos) referente a aplicação da taxa de 

administração no percentual de 8,5% sobre o valor da bolsa estágio no valor de R$ 724,00 

(setecentos e vinte e quatro reais), sendo um total de 6 (seis) bolsas estágio. Procedendo-se 

a abertura do Envelope nº 02 com a documentação do proponente, a qual foi conferida e 

rubricada pela Comissão e pelo representante da proponente. Examinada a documentação, 

a Comissão julgou habilitada a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA 

DO PARANÁ – CIEE/PR. Fica suspensa a sessão até a apresentação das cópias 
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autenticadas dos convênios. O representante legal da empresa CENTRO DE 

INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ – CIEE/PR com a assinatura da Ata dá-

se por intimado do início quanto a apresentação dos documentos requeridos até o dia 04 de 

setembro de 2015. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente. Ata que vai assinada 

pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitante presente. A Sra. Pregoeira declarou 

encerrados os trabalhos.  
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