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ATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2021 REFERENTE AO PREGÃO 

PRESENCIAL 003/2021. 

 

Aos 18 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 

09h00min horas, na sede do Consórcio CODREN, situada na Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Rua José Francisco dos Santos, nº 

160, centro, na cidade de Santana do Itararé, Paraná, CEP: 84.970-000, na 

sala de reuniões, em sessão pública, sob presidência do Pregoeiro EDER DE 

JESUS SILVEIRA e os membros da equipe de apoio LILIANE MARIA 

GUIMARÃES E JOSÉ CARLOS DOS SANTOS designados pela Portaria nº 

01/2021, reunidos para o ato de encerramento e abertura dos envelopes 

referente ao Processo Administrativo n° 005/2021 referente ao Pregão 

Presencial nº 003/2021, destinado à “Registro de preços para futura e 

eventual contratação de empresa especializada na elaboração, 

implementação e desenvolvimento dos seguintes programas: Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Laudo Técnico das Condições 

do Ambiente de Trabalho – LTCAT; assim como a realização de consultas 

clínicas ocupacionais; prestação de serviços de perícia médica individual 

para efeitos de concessão, manutenção ou suspensão de benefícios por 

invalidez, mediante emissão de laudo médico oficial circunstanciado, 

devendo a mesma ser realizada por junta médica quando da necessidade; 

com o objetivo de efetuar consultas e perícias em servidores lotados no 

Consórcio Intermunicipal Para o Desenvolvimento Regional do Território 

Divisa Norte do Paraná - CODREN bem como nos Municípios 

consorciados, quando da necessidade dos mesmos, no decorrer do 

período de 12 (doze) meses.”. Dando início aos trabalhos constatou que não 

compareceram quaisquer licitantes e nem houve apresentação de propostas de 

preço, diante disso, o presente certame foi declarado DESERTO. Este 
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resultado será publicado no site oficial do município 

www.santanadoitarare.pr.gov.br/diariooficial nada mais a ser tratado, eu EDER 

DE JESUS SILVEIRA, lavrei a presente ATA, que depois de lida e achada 

conforme, vai devidamente assinada por mim e equipe de apoio. 

 

 

EDER DE JESUS SILVEIRA 

Pregoeiro 

 

LILIANE MARIA GUIMARÃES 

Equipe de apoio 

 

 

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS   

Equipe de apoio 
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