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ATA DA SESSÃO DE SORTEIO

Processo nº.: 0315/2021
Edital nº.: 010/2021

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2021, às 14h30min, na Sala 215 do

Edifício das Águas Fase II, na Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil, em sessão pública

online, reuniram-se o membro do Comitê Permanente de Avaliação Competitiva designada

pela RCD 137/2020: Igo Vinicio Trida e a Analista de Compras Cristiane Isabel Rivas

para  a  realização  de  sessão  pública  de  sorteio,  previsto  no  item 15.24  do  Edital  nº.:

010  /  2021  , que  tem  como  objeto  o Contratação  de  empresa  especializada  com

fornecimento de mão de obra,  materiais  e  equipamentos para execução de 02

(dois) pontos de Ônibus em estrutura metálica, sendo um no Mirante Central e

Outro no Mirante do Vertedouro, localizados no Complexo Turístico Itaipu – Brasil,

de responsabilidade da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI), na área

prioritária da Usina Hidrelétrica de Itaipu-ME, Foz do Iguaçu – Paraná.

As 14h32 o Sr. Igo Vinicio Trida deu início à sessão informando aos presentes de que se

trata  de  sorteio  para  definição  da  ordem classificatória  do  1º e  2º  lugar,  já  que  duas

empresas apresentaram proposta no valor de R$ 551.300,06 (quinhentos e cinquenta e um

mil, trezentos reais e seis centavos), conforme demonstrativo a seguir:
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Foi realizado o sorteio para definição da ordem classificatória do 1º e do 2º lugar.

Em um recipiente transparente foram colocados  02 (dois) papéis com a identificação das

empresas participantes, previamente cortados em tamanho único e já preenchidos com o

nome das mesmas.

A sra. Cristiane Isabel Rivas Trida retirou o primeiro papel, sorteando a empresa AMBONI

CONSTRUÇÕES LTDA. Na sequência foi aberto o segundo papel confirmando então a ordem

de classificação.

Após o sorteio, fica determinada a seguinte ordem classificatória:

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA PROPOSTA

1º AMBONI CONSTRUÇÕES LTDA R$ 551.300,06

2º AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES R$ 551.300,06

O sr. Igo Vinicio Trida declarou encerrada a sessão às  14h35m, da qual foi lavrada a

presente ata.

(assinado digitalmente)           (assinado digitalmente)
Igo Vinicio Trida Cristiane Isabel Rivas

Comitê Permanente

Fundação PTI-BR

Analista de Compras

Fundação PTI-BR
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Assinaturas (2)

Cristiane Isabel Rivas (Participante)
Assinou em 23/06/2021 às 15:24:19 (GMT -3:00)

Igo Vinicio Trida (Participante)
Assinou em 23/06/2021 às 15:24:20 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

23/06/2021 às 15:24:21 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

23/06/2021 às 15:24:19 
(GMT -3:00)

Cristiane Isabel Rivas (Autenticação: e-mail cristiane.rivas@pti.org.br; IP: 
179.106.224.126) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

23/06/2021 às 15:24:20 
(GMT -3:00)

Igo Vinicio Trida (Autenticação: e-mail igo.trida@pti.org.br; IP: 
179.106.225.203) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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Comprovante de Assinatura Eletrônica
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

23/06/2021 às 15:23:49 
(GMT -3:00)

Igo Vinicio Trida solicitou as assinaturas.
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