
 

 

 

 

Ata da sessão de Abertura dos envelopes contendo as “Propostas de Preços” entregues em 

atendimento ao Edital de Tomada de Preços 007/2017 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do 

Iguaçu/PR.  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 14:45 (quatorze horas 

e quarenta  e cinco minutos), no Salão nobre da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, 

reuniram-se em sessão pública os membros da Comissão de Licitações. Do presente procedimento 

licitatório – Edital de Tomada de Preços nº 007/2017, cujo objeto é Contratação de empresa 

especializada para realização de implantação de sistema de abastecimento de água rural na comunidade de 

Paineira do Iguaçu, do programa de saneamento básico, convenio n°CV 0143/2015 Fundação Nacional De 

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

em anexo.Aberta a sessão, o Presidente mandou consignar em ata o recebimento da Proposta de 

Preços da(s) empresa(s) participante(s) e habilitada(s): a) Perfuribel Poços Artesianos Ltda, inscrita no 

CNPJ: 04.949.630/0001-68, estabelecida à Avenida Attilio Fontana, nº 3323, Bairro Pinheirinho no 

município de Francisco Beltrão- PR, CEP:85.603-025. O Presidente na presença de todos os integrantes 

da Comissão abriu o(s) envelope(s) contendo a (a) proposta(s) da(s) empresa(s) participante(s): 
Perfuribel Poços Artesianos Ltda, a qual apresentou para o Lote 01, o valor de R$:221.599,49(duzentos e 

vinte e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).Examinada a proposta, 

tomando-se por critério tipo menor preço global e tendo em vista o representante da única empresa 

apresentar verbalmente a Renúncia de Recurso, restou vencedora para o Lote 01 a Empresa: Perfuribel 

Poços Artesianos Ltda pelo valor acima citado. Em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, 

encaminhando a autoridade competente para parecer jurídico e homologação, e 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 

vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete.  

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO – Presidente da Comissão:_________________________ 

 

TAILA DAIANE SOUZA PERÃO - (Comissão de Apoio):_______________________________ 

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA - (Comissão de Apoio):____________________________________ 

 

LUCIANE PAVNOSKI - (Comissão de Apoio):________________________________________ 

 

PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA ________________________________________ 

 

 


