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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 
 
 

 OBJETO: Contratação de agente de integração para operacionalização de 
bolsas de estagio remunerado de estudantes regularmente matriculados em 
instituição pública e particulares de séries finais do ensino fundamental, ensino 
médio e ensino superior com recrutamento, seleção, contratação, renovação, 
pagamento e desligamento para o município de Planalto, a classificação ficou a 
seguinte: 

CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA - ME 

Classificação Lote Item Objeto Valor do item 

1 1 1 Prestação de serviços de agente de 
integração para operacionalização d 
Prestação de serviços de agente de 
integração para operacionalização de 
bolsas de estágio remunerado de 
estudantes regularmente matriculados 
em instituição pública e particular de 
ensino séries finais do ensino 
fundamental e ensino médio e ensino 
superior. 

1.210.542,24 

 
 
 

Planalto-Pr., 22 de Janeiro de 2018. 
 
 
 
 

 
CARLA SABRINA RECH 

MALINSKI 
Membro 

068.626.699-40 

 
CEZAR AUGUSTO SOARES 

Pregoeiro 
066.452.549-03 

 
JEANE MARIA DE SOUZA 

Membro 
675.443.399-04 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

 

  O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o 

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da 

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de 

Pregão Presencial nº 002/2018, cujo objeto Contratação de agente de integração 

para operacionalização de bolsas de estagio remunerado de estudantes 

regularmente matriculados em instituição pública e particulares de séries finais do 

ensino fundamental, ensino médio e ensino superior com recrutamento, seleção, 

contratação, renovação, pagamento e desligamento, em favor da empresa 

CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA - ME, e em 

consequência ADJUDICA, ratificando o objeto em favor da mesma para que 

produza seus efeitos legais. 

 

Planalto-Pr., 22 de Janeiro de 2018 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
INÁCIO JOSÉ WERLE 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 



 MUNICIPIO DE   PLANALTO 
CNPJ Nº  76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 – CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100  – Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO                         -                     PARANÁ 

 
 

 

PARECER JURÍDICO 

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

 

 

  O presente Processo de Licitação nº 002/2018, na modalidade de 

Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente Contratação de agente de 

integração para operacionalização de bolsas de estagio remunerado de estudantes 

regularmente matriculados em instituição pública e particulares de séries finais do 

ensino fundamental, ensino médio e ensino superior com recrutamento, seleção, 

contratação, renovação, pagamento e desligamento para o município de Planalto, 

encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório, que recebeu 

adequada tramitação e execução, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de 

julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007, Lei Federal nº 

8.666/93 e LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, podendo o Sr. Prefeito, após 

efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, ratificando a adjudicação do 

objeto a empresa vencedora do certame. 

 

Planalto-Pr., 19 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

PATRIQUE MATTOS DREY 
PROCURADOR JURÍDICO 

OAB/PR Nº 40209 
 


