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Ata de Sessão Pública de Abertura e Julgamento da Proposta de Preços e Classificação

Aos 18 dias do mês de abril do ano de 2022, às 09h00min, na Sala de Abertura de Licitações

no Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Caramuru, n' 271 , Centro, em Pato Branco - PR

reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria n'

1 80/2022, que subscrevem a presente Ata, para promover o resultado da diligência realizada no

dia 08 de abril do corrente ano. Considerando que a empresa C/v//ar Construções E/re// foi

desclassificada por deixar de apresentar os documentos solicitados nos subitens 1 1 .1 .2 e 1 1 .1 .3

do editall Considerando que, em razão disso, a comissão diligenciou ao gestor do contrato

quanto à possibilidade da aplicação do dispositivo constante no $3'. do art. 48 da Lei n}

8.666/93, o qual se manifestou favoravelmente pela aplicaçãol considerando que após

notificada, a proponente possuía 08 (oito) dias úteis para regularizaçãol A comissão permanente

de licitações informa que a empresa C/vi/ar Construções gire/i apresentou

TEMPESTIVAMENTE a documentação solicitada ficando, portanto, CLASSIFICADA, com o

valor total de R$ 45.374,60 rquarenfa e c;nco mf/, trezentos e setenta e quatro reais e
sessenta cenfavosJ para este processo. A proposta e demais documentos foram

rubricados pelos membros da Comissão de Permanente de Licitação. Diante do resultado

de classificação, a Comissão Permanente de Licitação abre o prazo de direito recursal de

05 dias úteis, contados da publicação do resultado de classificação no site oficial do

Município de Pato Branco (wwwpatobranco.pr.qov.bt) e no Diário Oficial dos Municípios do

Paraná (wwwdiariomunicipal.com.br/amp). Decorrido o prazo ou após a desistência

expressa da proponente do direito recursal, o processo será encaminhado ao Chefe do

Executivo Municipal para adjudicação do objeto a licitante vencedora e homologação do

certame. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata, que depois de lida e
aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e
representantes das proponentes presentes.
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