
 Ata da Sessão de recebimento e julgamento dos envelopes contendo “Proposta de Preços” 

referentes à Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 006/2017  da Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – PR. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 15:10 (quinze horas e 

dez minutos) na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Pr, em sessão pública realizada 

sob a presidência do Sr. Sandro Paulo Bortoncello, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitação para proceder o recebimento e julgamento dos envelopes contendo a documentação 

dos licitantes, em atendimento ao Edital de Tomada de Preços nº 006/2017, cujo objeto é 

Contratação de empresa especializada para realização de recuperação da Avenida 13 de Maio, 

em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos em 

anexo. Aberta a sessão o Presidente mandou consignar em ata o recebimento do envelope de 

Proposta de preços da empresa habilitada: a) S. M. Resende & Cia Ltda - Me, inscrita no 

CNPJ: 08.715.392/0001-87 a qual apresentou para o Lote 01, o valor total de R$:160.063,44 

(cento e sessenta mil, e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos). b) Alex Uiliam 

Bottega Me inscrita no CNPJ: 20.611.839/0001-73 a qual apresentou para o Lote 01, o valor 

total de R$:161.851,83 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e oitenta 

e três centavos). O presidente fez constar em ata que o representante da empresa Alex Uiliam 

Bottega Me inscrita no CNPJ: 20.611.839/0001-73 solicitou fazer uso do direito de 

microempresa conforme item 10.2d do edital e cobrir o valor proposto pela empresa S. M. 

Resende & Cia Ltda - Me, apresentando o valor de R$:160.000,00(cento e sessenta mil reais). 

O presidente, dando continuidade a sessão,encaminhou à procuradoria jurídica para análise e 

parecer. Em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, comunicando a todos que o 

resultado será afixado no quadro de avisos da Prefeitura, e publicado no Diário Eletrônico, 

designando eu, Taila Daiane Souza Perão, para lavrar a presente Ata. Cruzeiro do Iguaçu/PR, 

aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete.  

Sandro Paulo Bortoncello – Presidente da Comissão:________________________________ 

 

Taila Daiane Souza Perão (Secretária): ________________________________________ 

 

Luciane Pavnoski- (Membro):__________________________________________________ 

 

Alex Uiliam Bottega Me ____________________________________________________ 

 

S. M. Resende & Cia Ltda – Me_______________________________________________ 

 


