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EScuDO DO PAMNÁ GABINnE DO PRnEITO

ED1.1:441LP! TOMADA PÇ PREÇOS N' 09/2022 PROCESSO N' 287#a22

4ta de Sessão ({e Reti$cação do Resultado (te Habititttção

Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 14 horas, na Sala de Abertura de Licitações, no Edifício da

Prefeitura Municipal, sil:o à Rua Caramuru, n' 271, Centro, em Pato Branco - PR, reuniram-se os membros da

Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria n' 733/2022, que subscrevem a presente Ata, para

promover a retinicação &o resultado de habilitação referente ao Edital de Tomada de Preços n' 09/2022, visando

a de empresa especialij:ada para construção de Casa Temática com área de 229,98 m: e revitalização da

Praça de Transição e #iacra com área de 2.230,00 m:, localizadas no lote 04 da quadra 014, no Município de

Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Diante da interposição

de recurso administrati'+o pela proponente 1,. R//a E/re#, o Sr. Prefeito, nos termos do art. 109, $ 4' da Lei n'

8.666/93, decidiu: "CONHECER o recurso administrativo interposto pela proponente Z,. R//íz E/re// para no

mérito, Z),4.R /'ROr/A/E/VTO ao requerimento do recurso administrativo, para o Him de reformar a decisão da

Comissão Permanente de Licitação com a //HB/Z,/ZHÇHO da recorrente". Face a decisão do Sr. Prefeito, a

Comissão Permanente de Licitação RE'T7F7(:H o resultado de habilitação, passando a viger conforme segue:

Fica //HB/Z,/THZ).4 p+a a próxima fase do certame a proponente: Z.. R//íz E'/re//. Assim, a Presidente da

Comissão Permanente de Licitações comunica aos interessados que às /4 rali/H 70R.ZE) .f/ORdS Z)O Z)/H 27

Z)E OUTUBR(2 Z)E 2áP22, na sala de Abertura de Licitações na sede da Prefeitura Municipal de Pato Branco,

realizará a sessão pública de abertura dos envelopes de Propostas de Preços da proponente habilitada. Diante

disso, as proponentes serão notificadas da Retificação do Resultado de Habilitação o qual será publicado nos

tempos expressos no edital. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada,

vai assinada pelos participantes do ato.
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