3ª ATA DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019---------------------------OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS PIONEIROS (IMBEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMOB -----------------------------------

Aos Trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 14h00min na Sala de Reuniões da Secretaria
Municipal de Planejamento, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº
475/2019, Giovani Vinicios Raponi, Presidente da CPL; Olivia da Silva Simplício Donizeti, Camila Viana
Tilaman, Aline Pereira Lopes Colosimo, Membros da CPL, a fim de proceder à classificação do Processo
acima identificado. As empresas LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e MM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentaram recurso em tempo tempestivo conforme prazo definido na ata de sessão do dia 21 de outubro de 2019, solicitando a aplicação do artigo 48 da Lei nº 8.666/93 em
virtude da desclassificação das propostas de todas as licitantes. Após análise dos recursos a comissão MANTÉM a desclassificação das empresas e, considerando a necessidade do município, decide a administração
pela aplicação do artigo 48 da Lei nº 8.666/93 in verbis: “Art. 48 – Serão desclassificadas: I – As propostas
que não atendem às exigências do ato convocatório da licitação”, e atendendo ao § 3º do artigo 48 da Lei nº
8.666/93 in verbis: “§ 3º - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou do art. 48 todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo...”. Portanto
a comissão decide marcar para o dia 14 de novembro, às 14 horas no mesmo local para abertura das
Novas Propostas. Nada mais havendo a considerar, após lida e achada conforme, esta Ata vai assinada por
todos os presentes.

Giovani Vinícios Raponi
Presidente da CPL

Aline Pereira Lopes Colosimo
Membro da CPL

Camila Viana Tilmann
Membro da CPL

Olivia da Silva Simplício Donizeti
Membro da CPL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Departamento de Licitações

