
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR 
ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DE ENVELOPE N° 2 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022 

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio do ano 2022, às 08:30 horas, em sessão pública, sob presidência da 
Senhora Jéssica Gabriele Finckler e membros as Senhoras Nilma Eger e Kândida M. Hoffmann reuniu-se a 
Comissão de Licitação designada pela Portaria n? 642/2021 para proceder a abertura do envelope n? 2 
entregue pela proponente interessada na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS n° 007/2022. 
Aberta a sessão a Senhora presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à 
habilitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope n° 2 contendo a proposta de preços, lendo 
se em voz alta os preços globais propostos, a saber: proponente KETHER - CINSTRUTORA E 
INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, R$ 399.942,97 (trezentos e noventa e nove mil e novecentos e 
quarenta e dois reais e noventa e sete centavos). A proposta foi rubricada pela comissão de licitação e não 
havendo representante presente das licitantes a proposta será digitaliza e encaminhada por e-mail, contando 
o prazo para eventuais interposições recursais embasados no art. 109 da lei n° 8.666/93 a partir da divulgação 
do resultado da presente ata em publicação nos meios oficiais do município (Diário Oficial do Município). 
A Senhora presidente após comunicar aos presentes que o resultado final da licitação será oportunamente 
divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas 
dependências do Paço Municipal deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Nilma Eger secretária, 
lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de 
licitação. 

I'~ 

~.FinCkler 
Presidente 

Vv:~~ 
Nilma Eger 
Secretária 

~~~ 
Kândida M~ HMf~~~~ - 

Membro 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 


