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PLANALTO
PARANÁ
ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 06/2018
Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezoito, reuniu-se na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Vereadores de Planalto PR, os membros integrantes da Comissão Permanente de
Licitação, nomeados pela Portaria 01/2018, tendo por finalidade promover a análise do Processo
Licitatório nº 06/2018, Dispensa de Licitação nº 05/2018, referente a Aquisição de 01 (um)
condicionador de ar do tipo Split, com etiqueta de eficiência energética, visando atender as
necessidades da Secretaria da Câmara Municipal de Planalto-PR. De análise das propostas e
orçamentos levantadas e apresentadas, observou-se a participação de quatro empresas com os
seguintes orçamentos; 1º - AIRTON LUIZ LIBARDI - ME, com o valor de R$ 1.995,00 (um mil
novecentos e noventa e cinco reais); 2º - COMÉRCIO DE MÓVEIS FERRONATO LTDA., com o
valor de R$ 2.435,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais); 3º - LOJAS BECKER LTDA.,
com o valor de R$ 2.449,10 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos); 4º COMÉRCIO DE MÓVEIS BILLI LTDA. –ME, com o valor de R$ 2.729,00 (dois mil, setecentos e
vinte e nove reais). Deste modo, observando as propostas apresentadas, tendo em vista o critério de
contratação ser o de menor preço para o item solicitado, em conformidade com o Art. 24, II, da Lei
8.666/93, esta comissão declara vencedora do presente certame a empresa AIRTON LUIZ LIBARDI
– ME, sendo a mesma contratada, para após a apresentação dos documentos e certidões necessárias,
fornecer o objeto desta Dispensa de Licitação. Nada mais havendo o presidente declara encerrada esta
reunião da qual foi lavrada a presente ata que segue assinada pelos Membros da Comissão Permanente
de Licitação da Câmara Municipal de planalto PR.
Planalto, 22 de março de 2018.
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