
PATOBRANCO
MUNICÍPIO DE

BODO DO PAMNÁ GABINnE DO PREFEITO

Aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2022, reuniram-se a pregoeira e sua equipe de apoio, abaixo

identificados, designados pela Portaria n.' 734/2022, para procederem às ativídades pertinentes ao Edital de Pregão

Presencial número 120/2022, destinado a Outorga de Permissão de Uso de Bem Público, a título precário, oneroso e

intransferível dos espaços vagos (Box), com área de 05 m2 (cinco metros quadrados), nas dependências do Mercado

do Produtor ''Jogo Martinichen'', localizado na Rua Goianases, n' 440, Centro, no Município de Pato Branco- PR:

em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura. Conforme Ata de Sessão Pública. as

participantes E/e/líz Marcázr//z/ Pr(í f'e/ilf)pe, apresentou o documento solicitado no item 12.5 do Edital em nome de

outra pessoa; Grízc/e/e .dparec/da .Rilg&/ Z,ora, apresentou os documentos solicitados nos itens 12.2 e 12.5 em set.l

CNPJ, indo contra o item 5.2 do Edital e em desacordo com o Decreto Municipal 8.502 de 1 1 de Junho de 2019 e a

licitante Síz/n/ríz G/ízco//zo/z/ (/e .4/e/o apresentou o documento solicitado no item 12.5 do Edital em nome de outra

pessoa, ficando, portanto, INABILITADAS. Considerando que as licitantes E/e/zíz JVízrcar/n/ /)rlí fe/4)pe Grízc/e/e

4pízrec/(/a R/g/z/ tara e .Síz/ll#íz G/aco/ zo/z/ de Me/o foram consideradas habilitadas; considerando que estas foram

as únicas participantes para os boxes respectivamente 12, 26 e 3 1 ; considerando que os boxes ficariam fracassados;

considerando a possibilidade de aplicação do $3' do art. 48 da Lei 8.666/98 $ 3' "guanaa fados os /fclrí7/?res/are//r

Inabilitados ou todas «\ propostas jorcln desclassificadas. a administração poderá luar uos llcituntes o pra:o de

Ito dias Úteis parra a apresentação de nova docnlncntação ou de outras propostas escoimadas das cau\as referidas

Flesle artigo. facultada. no caso de convite. u redução deste prazo para três dias Úteis. " Cona\gerando que cabe ã

gestora do processo a decisão quanto à aplicação do referido artigo, e visando a celeridade e a economicidade para a

Administração Pública, a Pregoeira em diligência reportou-se à Secretaria Municipal de Agricultura, que

manifestou-se à favor da aplicação do benefício previsto. Dessa forma, considerando prazo para regularização, as

l)arüc\Dantes Eleva Marcaritti Príí Feliz)pe, Gracieie Aparecida Riglti Lota e Sa tara Giacotttoni (te Meio $cann

NOTIFICADAS para que no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis contados a partir da publicação desta ata,
apresente os documentos solicitados nos itens 12.2 e 12.5 de acordo com o Edital. Nada mais havendo a trat&r, foi

lavrada esta ata, ressalvando ainda, que os membros da equipe de apoio, ao assinarem esta ata, atestam a sua
participação e colaboração no certame.
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