
 Ata de Sessão Nº003 referente à Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 006/2017  

da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – PR. 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 10:00 (dez 

horas) na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Pr, reuniu-se a Comissão Permanente 

de Licitação, 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. Em atenção ao parecer jurídico conclusivo 140/2017 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 

36/2017 – Geral, Impugnações e recursos, conforme informações prestadas por fiscal do 

CAU/PR, em atenção ao CAT-A(Certidão de Acervo Técnico com Atestado -394158), a 

comissão decide pela inabilitação da empresa Alex Uiliam Bottega e resolve adjudicar o 

objeto do certame para a 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. O presidente, dando 

continuidade a sessão, declara que restou vencedora para o Lote 01 a Empresa: S. M. Resende & 

Cia Ltda - ME pelo valor acima citado. Em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, 

encaminhando a autoridade competente para homologação, e comunicando a todos que o resultado 

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

eu, Maria de Lourdes H. Vieira, para lavrar a presente Ata. Cruzeiro do Iguaçu/PR, aos vinte e 

quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete.  

Sandro Paulo Bortoncello – Presidente da Comissão:________________________________ 

 

Taila Daiane Souza Perão (Comissão de Apoio): _________________________________ 

 

Maria de Lourdes H. Vieira- (Comissão de Apoio):_________________________________ 

 

 


