
ESTADO DO PARANÁPREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA                  CNPJ:RUA ISALTINO JOSE SILVESTRE, 643C.E.P.: 01.613.167/0001-9086125-000 - Tamarana - PR
TOMADA DE PREÇOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  4/2018 - TP 41/201841/201818/04/2018Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 21 de Maio de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA                  , reuniram-se os membros daComissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 593, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 41/2018,Licitação nº. 4/2018 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.
contratação de empresa especializada para instalação de obra de paisagismo do Portal Turístico, tudo em conformidade como MemorialDescritivo, Planilha de Serviços e Cronograma Global, conforme C.I. Nº 013/2018 da Secretaria de Administração, C.I. Nº 004/2018 eTermo de Referência da Secretaria de Obras, em conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha de Serviços, Cronograma Global, queficam fazendo parte integrante deste Edital. ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  30/2018    (Sequência: 1)Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:
NENHUMA EMPRESA COMPARECEU                                                                          .Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda adocumentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:- Aos 21 dias do mês de Maio do ano 2018, às 09:00 horas, na Sala de Licitação, do Prédio da Prefeitura Municipal deTamarana, em sessão pública, sob presidência do Senhora Patricia Fabiana Pereira Barbosa e membros, reuniu-se aComissão de Licitação designada pela Portaria nº 593/2017 de 13 de Dezembro de 2017, para proceder ao recebimentodos envelopes 01 e 02 entregue pela proponente interessadas na execução do objeto da Tomada de Preços nº 004/2018que consiste na contratação da empresa especializada para  instalação de obra de paisagismo do Portal Turístico, tudo emconformidade como Memorial Descritivo, Planilha de Serviços e Cronograma Global, conforme C.I. n° 004/2018 e Termode Referência da Secretaria de Obras, os quais fizeram parte integrante do Edital.  porém não houve entrega dosenvelopes no horário e dia estabelecidos no edital, diante disto o Presidente, com base na Lei Federal nº 8.666/93,declarou o certame DESERTO, a presente Tomada de Preço. COMISSÃO:Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. PATRICIA FABIANA PEREIRA BARBOSAEDVANDA CAMARGO DE PAULAANA ZELI NASCIMENTO

Tamarana,  21  de  Maio  de  2018 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO


