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No dia 23 de Abril de 2020, às 16:00 horas, reuniram-se os membros da Comissão, 

designados pelo  Senhor Presidente da Associação dos Municípios do Médio 

Paranapanema, através da Portaria nº 01/2020, para Parecer quanto ao 

chamamento público para o Aquisição de imóvel em área urbana para uso 

institucional. Procedendo a abertura do envelope da proposta do Sr. Cláudio Trofino 

Junior, portador do RG n. 6.055.046-8 SSP PR e inscrito no CPF sob n. 

841.097.009-06, única proposta recebida para o presente certame, observou-se 

que o imóvel objeto da proposta, inscrito na matrícula n. 6.802 do 2 Registro de 

imóveis da Comarca de Londrina, Paraná, possui alienação fiduciária, em desacordo 

com o referido edital, especialmente ao que dispõe o item 4.2 do Termo de 

Referência, não havendo se quer representação por parte do proponente qualquer 

documentação explicativa/pertinente sobre tal financiamento (item 5.12.3) bem 

como o licitante deixou de apresentar os documentos do item 5.12.11 (prova de 

regularidade com a fazenda municipal) e do item 5.12,12(prova de regularidade 

relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), e, ainda o documento 

apresentado visando o cumprimento do item 5.12.14 nominado como “Certidão de 

Regularidade Específica do Imóvel” não pode ser considerado válido, tendo em vista 

a informação que costa no próprio documento (“Obs: Vedada a sua utilização para 

fins licitatórios”). Diante de tais fatos, a Comissão decide por inabilitar a proposta 

de Cláudio Trofino Júnior, portador do RG n. 6.055.046-8 SSP PR e inscrito no CPF 

sob n. 841.097.009-06. E não havendo nada mais a tratar encerrou a reunião e 

para constar, lavrou-se a presente Ata que após lida e achada conforme é assinada 

pelos membros presentes. 
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