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ESTADO DO PARARA GABINETE DO PREFEITO

ATADERATIFICAÇÃODORESULTADO

Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2021, reuniram-se a pregoeira e sua equipe de apoio, abaixo

identificados, designados pela Portaria n.' 12 1 8/2021, para procederem às atividades pertinentes ao Edital de Pregão

Presencial número 1 00/202 1, destinado a Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, a título precário, oneroso e

ltransferível dos espaços vagos (Box), com área de 05 m2 (cinco metros quadrados), pertencentes ao Mercado do

Produtor "Jogo Martínichen"-- situado a Rua Goianases, 440, no Município de Pato Branco - PR, em atendimento as

necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme constante na Ata de Sessão Pública Ro 1 00/2021

processo n' 225/2021, a proponente /a/nze CHsr//ía de .4fzó/raíle apresentou a Declaração de Aptidão ao Pronaf

(solicitada no item 12.1.3) sem o acompanhamento do extrato DAP, exigida no próprio documento; a proponente

Se/ena .4/zge/a G/ífs/e/?/ ]t/arí-a/z/e deixou de apresentar a certidão negativa solicitada no item 1 2.1 .2; o proponente

./alf' /rfo Z,ora deixou de apresentar a Licença Sanitária do Município sede da empresa solicitada no item ]2.1.5 do

edital, a prova dc regularidade com as fazendas ücderal, estadual, municipal e a certidão negativa de débitos

trabalhistas solicitadas nos itens 12.1.2, e a declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) solicitada no item 12.1.3; a

proponente G/'ache/e .dpa/'ecfí/a R/g&/ tara deixou de apresentar a Licença Sanitária do Município sede da empresa

;o]icitada no item ] 2.] .5 do edital, a prova de regularidade com as fazendas federal, estadual, municipal e a certidão

negativa de débitos trabalhistas solicitadas nos itens 1 2. 1 .2, e a declaração de Aptidão ao Pronaf(DAP) solicitada no

Item 12.1.3. Considerando que todas as licitantes foram ínabilitadas, sucedeu a aplicação do $3' do art. 48 da Lei

8.666/98, sendo as mesmas NOTIFICADAS para que no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da

publicação da ata, regularizassem sua habilitação. As empresas cumpriram com a notificação e apresentaram todos

os documentos faltantes tempestivamente, sendo os mesmos ACEITOU. Assim, o resultado final de classificação

resta conforme exposto no Anexo l desta Ata. Dessa forma, o processo será encaminhado ao Chefe do Executivo

Municipal para homologação do certame. Diante do exposto, dar-se-á a publicação da ratificação do resultado

no Diário Oficial Eletrõnico dos Municípios do Paraná e no site oÊlcial do Município de Pato Branco. Nada

mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata, quc depois de lida c aprovada, vai assinada pelos
participantes do ato.

PREGOEIRAEEOUIPEDEAPOIO

NauttieriPro\ ensi - Pregoeiro

Liciane Cristitta Pllttkaltter - Equipe de Apoio ©.,..-, @. ?,MG...-.
Eduardo José Grezete - Eqltipe de Apoio
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ANEXOS
CLASSIFICAÇÃO FINA\l POR FORNECEDOR
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PRODUTOS A SEKEm(:Õ$iEiiêiÃiizAnos

Produtos e subprodutos dc origem vegetal (verduras, legumes, raízes:

tubérculos, rizomas, bulbos, feitas e demais produtos característicos do ramo).

Produtos de panificação, bebidas artesanais e pastelaria, sendo que as

bebidas alcoólicas artesanais não poderão ser consumidas no local.

Produtos de origem animal (pescados, embutidos e demais produtos

cámeos).
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Licitantes
Box de

Interesse

Vlr

Proposta

Valor

Negociado
[anüe Cristitta {]e Ál:tir«{]e 34 R$ 86,0Q KS 86.00

;i «cicte Aparecida RighiLora 12 R$ 89.00 RS 89.00
Fa ir li' tolo rt{ [)9 RS 8S.00 RS 86.00

melena ARReIa Ghisieni Mai canil 06 RS 86.Bf) RS 86.!){}


