
ATA DE SESSÃO PÚBLICA

DO CREDENCIAMENTO REFERENTE

AO CHAMAMENTO PUBLICO N° 008/2022

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00 hs
(nove horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do
Paraná, reuniram-se em sessão pública a Comissão de Licitações nomeada pela
portaria n° 122/2022 de 21 de junho de 2022, para a realização dos atos pertinentes
ao CREDENCIAMENTO REFERENTE AO CHAMAMENTO PUBLICO N° 008/2022
que tem por objeto o Credenciamento de empresas especializadas visando a
prestação de serviços de manutenção de sistema elétrico da frota de veículos
automóveis, caminhões, ônibus, vans e máquinas deste Município de Planalto-PR,
tendo como valor máximo a importância de R$188.500,00 (cento e oitenta e oito mil
e quinhentos reais). Abertos os trabalhos, foi constatado que 03 (três) empresas
protocolaram os envelopes para seu credenciamento, sendo elas: IVANI COLLI,
através do Sr. Ivani Colli, no dia 19/10/2022, LAECIO LUFT - ME, através do Sr.
Laecio Luft, no dia 19/10/2022 e ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA através

do Sr. Anderson Lucas UIrich, no dia 21/10/2022. Inicialmente, deu-se a abertura
dos Envelopes apresentados pelas proponentes, contendo os documentos de
Credenciamento (Habilitação), sendo que os mesmos foram analisados e rubricados
pela Comissão, onde verificou se estavam de acordo com o estabelecido no Edital.

Também foi verificado que os proponentes apresentaram os envelopes n° 02
contendo a proposta de preços e aceite da demanda conforme for contemplado e
nos valores apresentados no anexo II do edital do presente processo. A distribuição
se dará por rodizío, conforme ordem de credenciamento das empresas, respeitando
a capacidade de demanda das empresas apresentada na proposta. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a sessão e assinada a presente Ata pela Comissão
de Licitações.
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