
Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DE RETIFICAÇÃO À ATA DE SESSÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 59/2016

TOMADA DE PREÇOS N.O 2/2016

Aos catorze dias do mês de abril do ano de 20 16 (dois mil e dezesseis), às 15 :45 h, a

reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes: Jéssica G.

Finckler, Jaqueline Stein e ilma Eger, membros da Comissão Permanente de Licitações

(doravante CPL), designados pela Portaria n.O 256, de agosto de 2015, para formalização de

retificação na ata original de sessão pública, relativa ao processo de licitação em epígrafe, que

tem por objeto a contratação de empresa para execução de reforma de banheiros e instalação

de pergolados na Praça Willy Barth, na sede municipal. Após o término da sessão, verificou

se que não foi registrada a participação da licitante E.V.D. Engenharia Ltda. ME, inscrita no

C PJ nO 09.289.484/0001-05 (doravante E.V.D.) na ata original. Desta forma, justifica-se a

presente ata complementar, retificando a ata original e indicando a participação da licitante

E.V.D., que protocolou seus envelopes para participar do certame mencionado às 08:59:28,

conforme consta do comprovante de protocolo apresentado juntamente com a documentação.

O envelope contendo a documentação de habilitação da licitante anteriormente mencionada

foi aberto, seu conteúdo devidamente avaliado pela CPL, vistado por representantes de

demais licitantes participantes da sessão. A licitante E.V.D. foi declarada habilitada pela CPL.

Diante da retificação registrada, permanecem inalteradas as demais disposições constantes da

ata original da sessão de recebimento e abertura de envelopes. Finda a sessão e nada mais

havendo a constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinado por

todos.
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