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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019 

 
 

ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE A 
AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 

 
Aos seis dias do mês de junho do ano de 2019 às quinze horas, na sala de 

licitações, desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da 

Licitação nomeada pela portaria nº 006/2019, reuniram-se para procederem a 

análise e avaliação da documentação referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO 

SOB Nº 016/2019, visando à Contratação de empresa para elaboração de 

Projeto Elétrico para as futuras instalações do Parque de Exposições Santos 

Dumont e para elaboração de Projeto Elétrico para o aumento de carga de 

energia elétrica, na área industrial de propriedade do município, visando a 

ampliação da rede para o crescimento do Parque Industrial, contemplando a 

elaboração de projeto elétrico de entrada de energia, com transformador 

particular, com projeto elétrico aprovado na COPEL; elaboração de memorial 

descritivo, descrevendo o método construtivo, características técnicas do 

transformador e demais itens relacionados à execução elétrica; elaboração de 

relação de materiais elétricos da obra elétrica; elaboração de cronograma 

físico financeiro da obra elétrica; e emissão de ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) da elaboração de projeto e orçamento para o 

Município de Planalto-Pr. Constatou-se que 03 (três) empresas apresentaram 

proposta sendo elas, 1ª colocada A.R. FASOLO ENGENHARIA LTDA - ME, 

com o valor total de R$15.750,00 (Quinze mil setecentos e cinquenta reais), 2ª 

colocada INSTALADORA E RECUPERADORA BOM JESUS LTDA - ME, com 

o valor total de R$ 16.150,00 (Hum mil e trezentos reais), 3ª colocada 

FRANCISCA LIANE BUENO BARBOSA - ME, com o valor total R$17.650,00 

(Dezessete mil seiscentos e cinquenta reais). Após analisar minuciosamente a 

documentação, a comissão Julgadora constatou que os mesmos estavam em 

consonância com o estabelecido na Lei 8.666/93 e legislações posteriores. O 

critério de julgamento adotado foi o de menor preço. Nada mais havendo a 
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tratar, encerrou-se a presente em única via que depois de assinada será 

remetida ao executivo.                                 

 

CARLA SABRINA RECH 
MALINSKI 

Membro 
068.626.699-40 

CEZAR AUGUSTO SOARES 
Presidente 

066.452.549-03 

FERNANDA SCHERER 
MARZEC 
Membro 

083.050.509-12 

 


