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ATA DE REUNIÃO 

 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

16h00min, na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão 

de Licitações nomeada pela Portaria nº. 077/2022 que designou Jefferson Meister Pires e 

demais membros da comissão para procederem à continuação dos atos referentes ao 

EDITAL DE LICITAÇÕES N.º 13/2022 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS – TIPO 

MENOR PREÇO GLOBAL – QUE TEM POR OBJETO A “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL”. O Sr. Presidente da Comissão 

deu início à reunião revendo os atos anteriores, onde ficou constatado que, conforme ata 

lavrada em sessão pública ocorrida no dia 16/12/2022 foi aberto o envelope de nº 02 

(Proposta) da única empresa habilitada, PREPAVER CONSTRUTORA EIRELI, sendo que a 

proposta foi rubricada pelos membros da comissão e, em ato contínuo, a comissão de 

licitação decidiu por abrir prazo de diligência conforme Art. 43, § 3º, da Lei Federal 8666/93, 

para análise técnica da proposta conforme o item 9.1 do edital de licitação. A proposta foi 

enviada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAS) para análise técnica, sendo 

devolvida no dia 21/12/2022 com parecer técnico assinado pela servidora técnica municipal 

Engª civil Rejane Maristela Bender, matrícula 5878. Após análise do parecer técnico emitido 

e da análise da proposta entregue pela licitante a Comissão de Licitação DECIDE por 

DESCLASSIFICAR a proposta da licitante PREPAVER CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 

29.725.837/0001-80, pelo motivo de não estar de acordo com o exigido no item 9.1 letras “c” 

e “d.4” do edital de Tomada de Preços 13/2022. Por se tratar de única proposta apresentada 

no certame, a Comissão de Licitação decide por abrir o prazo de oito (8) dias úteis previsto 

no Artigo 48 § 3º da Lei Federal 8.666/1993 para que a proponente apresente nova 

proposta, escoimada das causas que levaram à sua desclassificação. Nada mais a registrar 

em ata o Sr. Presidente da comissão encerrou a reunião ás 17h00min e para constar eu, 

_________________________ Simone de Almeida, matricula 7188, digitei a presente ata 

que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e demais 

membros da comissão. 
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_____________________________________ 

Jefferson Meister Pires 

Pres. CPL 

 

 

 

_____________________________________ 

Carla de Matos Affonso 

Membro Substituto CPL 
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