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TÉCNICA E  PREÇO N.º 001 /2011 
ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE LICITAÇÃO 

 
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de 2011, às 14h00min, na 
sede do Conselho Regional de Serviço Social – 11ª Região, sito à rua 
Monsenhor Celso nº 154 – 13º andar, Curitiba  – Paraná, presente a 
Comissão de Licitação do Conselho Regional de Serviço Social da 11ª 
Região (CRESS-11ª Região), através de seus integrantes conselheira Maria 
de Fátima Pimentel Pereira, Elda Lilian da Cruz Correa da Silva e  Dione do 
Rocio Ponchek instituída pela Portaria CRESS n.º 1178/2011,de vinte e oito  
de janeiro de 2011,   estando presentes os  representantes das empresas 
licitantes Orbenk Administração e Serviços Ltda. na pessoa do Sr. Rômulo 
Thyago Hermeto dos Santos, portador do CPF 049.258.139-86  e Deuseg 
Limpeza e Conservação Ltda. na pessoa do Sr. Dario Sanches Gasoto 
portador do CPF 359.150.059-34  que juntam carta de credenciamento, 
convidando a mim Andréa Ricetti Bueno Fusculim, assessora jurídica do 
CRESS – 11ª. Região para secretariar a sessão o que aceitei. Iniciada a 
sessão, foram conferidos os envelopes que estavam devidamente lacrados, 
os quais foram vistados por todos os presentes, e após foi iniciada a 
abertura do envelope 1, de habilitação. Conferidos os documentos de ambas 
as licitantes, a licitante Orbenk Administração e Serviços Ltda foi declarada 
inabilitada, por ter deixado de apresentar as notas fiscais comprobatórias 
dos atestados de capacidade técnica, conforme item V, 5.1.11 e item 5.2.26. 
A licitante Deuseg Limpeza e Conservação Ltda. foi declarada inabilitada em 
face de não ter apresentado cópia do PPRA e do PCMS, conforme exigido 
no item  V, 5.1.10 do edital, bem como por ter apresentado três atestados de 
capacidade técnica, mas apenas dois possuíam firma reconhecida, conforme 
item V, 5.1.13.  Considerando que ambas as empresas foram inabilitadas, foi 
declarada fracassada a licitação. As partes presentes são intimadas neste 
ato do resultado, onde dispõe do prazo legal para a interposição de 
quaisquer recursos. Nada mais a tratar foi encerrada a sessão que vai 
assinada por todos os presentes. 
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