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HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO Nº. 0254/2019 – FUNDAÇÃO PTI-BR

Considerando  a  conformidade  do  processo  de  credenciamento,  objeto:
Credenciamento de empresas para faturamento na compra de ingressos dos atrativos do
Complexo Turístico Itaipu, que atuem como agências de turismo, agências de viagens,
agências de eventos, organizadoras de eventos, operadoras de turismo, operadoras de
transporte, operadoras de receptivo, meios de hospedagem e afins, do Edital 0036/2019,
com  Parecer  da  Assessoria  Jurídica  sob  nº  0091/2019  e  a  habilitação  da  empresa
realizada pela comissão de julgamento:

• HOMOLOGAMOS o  resultado  do  processo  de  credenciamento,  Edital
Fundação PTI nº. 0036/2019, em face do constante dos autos deste processo.

• AUTORIZAMOS o  credenciamento  e  contratação  da  empresa  a  seguir
relacionada:

EMPRESA CNPJ

STTC EVENTOS E VIAGENS LTDA 95.365.383/0001-08

     Foz do Iguaçu, 03 de agosto de 2021

(assinado digitalmente)
Antonio Alves Ledo Neto
Gerente Gestão de Compras

(assinado digitalmente)
Flaviano da Costa Masnik

Diretor Administrativo-Financeiro

(assinado digitalmente)
Eduardo Castanheira Garrido Alves

Diretor Superintendente

#58defd6b-f473-46ea-8dce-3d6717108398

Este documento foi assinado digitalmente por Eduardo Castanheira Garrido Alves e Flaviano Da Costa Masnik. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 90FE-019A-011B-3D9A.
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Assinaturas (1)

Antonio Alves Ledo Neto (Participante)
Assinou em 04/08/2021 às 15:41:17 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

03/08/2021 às 15:27:58 
(GMT -3:00)

Igo Vinicio Trida solicitou as assinaturas.

04/08/2021 às 15:41:17 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

04/08/2021 às 15:41:17 
(GMT -3:00)

Antonio Alves Ledo Neto (Autenticação: e-mail antonio.neto@pti.org.br; 
IP: 179.106.225.83) 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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