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~ CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA CONVITE 004/2014.

Aos onze dias do mês de dezembro de 2014, às 10h, na sede do Conselho Regional de Economia - 6"
Região - Paraná, sito à Rua Professora Rosa saporski, 989 - Mercês - Curitiba - PR, reuniram-se em
sessão pública, Andréa Cristhine Prodohl Kovalczuk, presidente da Comissão de Licitação, incumbida
de dirigir e julgar o procedimento Iicitatório da Carta Convite N.o 004/2014, Dwan Henrique
Martiningue e Alexandre Alves Ribeiro membros da comissão, com o objetivo de receberem e abrirem
os invólucros contendo a documentação de habilitação e proposta relativas ao certame. Foram
convidadas para o certame as seguintes empresas: Specialitá Eventos, Mark Messe, Cem Cerimônia
Eventos, 50ft Eventos e Shen Eventos Ltda. Verificou-se a participação das seguintes licitantes:
Specialitá Eventos e Projeção Áudio e Vídeo Ltda. Constatou-se que apenas duas empresas atenderam
ao edital dentro do prazo e realizaram o devido protocolo, conforme consta no item 2.2 do Edital da
Carta Convite nO 004/2014. Considerando que apenas duas empresas participaram do certame,
declarou-se extinto o presente procedimento pelo não atendimento ao exigido no edital e que será
aberto novo processo Iicitatério. Foram devolvidos os envelopes lacrados, contendo os documentos e
proposta comercial a empresa Projeção Áudio e Vídeo Ltda. e será enviado via Correio à empresa
Specilitá Eventos. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que,
lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Curitiba, 11 de dezembro de 2014.
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