
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17
OBJETO:Contratação de empresa prestadora de serviços para administração do programa de 
concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados
frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e superior, público 
e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, para o preenchimento do número de vagas de 
oportunidade de estágio curricular supervisionado, cujas ár
diretamente relacionadas com as atividades do Município de Francisco Beltrão
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 d
17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação 
complementar. 
 
EMPRESA VENCEDORA – Menor taxa administrativa
1 – CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA. CNPJ nº 10.347.576/0001
0,53% (zero cinquenta e três porcento)
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃOR$ 6.780.000,00 (seis milhões setecentos e oitenta mil reais).

 
Fica autorizada a aposição de assinatura 
Homologo a presente licitação. 

Francisco Beltrão, 

 

 

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2021 – Processo nº 784/2021
Contratação de empresa prestadora de serviços para administração do programa de 

concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados
frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e superior, público 
e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, para o preenchimento do número de vagas de 
oportunidade de estágio curricular supervisionado, cujas áreas de conhecimento estejam 
diretamente relacionadas com as atividades do Município de Francisco Beltrão

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço POR ITEM 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 d
17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação 

Menor taxa administrativa 
CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA. CNPJ nº 10.347.576/0001

0,53% (zero cinquenta e três porcento) 
R$ 6.780.000,00 (seis milhões setecentos e oitenta mil reais).

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito nos contratos.

 
Francisco Beltrão, 30 de novembro de 2021. 

 
 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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/2021. 
Contratação de empresa prestadora de serviços para administração do programa de 

concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com 
frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura do ensino médio, técnico e superior, público 
e particular, oficiais ou reconhecidas pelo MEC, para o preenchimento do número de vagas de 

eas de conhecimento estejam 
diretamente relacionadas com as atividades do Município de Francisco Beltrão. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 
17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 
251 de 20 de maio de 2020; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação 

CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA. CNPJ nº 10.347.576/0001-83. Item 01 - 

R$ 6.780.000,00 (seis milhões setecentos e oitenta mil reais). 

digitalizada do Prefeito nos contratos. 


