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PLANALTO
PARANÁ
ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 13/2018
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, reuniu-se na sala de reuniões da Câmara Municipal
de Vereadores de Planalto PR, a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria 01/2018,
tendo como presidente o senhor Marcelo Ribeiro Zimmer, secretária senhora Fernanda Rup e membro
senhor Jacson Biondo, tendo por finalidade promover a análise do Processo Licitatório nº 13/2018,
referente a contratação de Empresa para fornecimento de material para manutenção de bens moveis,
sendo o aparelho de ar condicionado Marca/Modelo Komeco - KOS 18FC G2 Split 18.000 BTUS
Tensão 220V, e reinstalação do mesmo no Auditório da Câmara Municipal de Planalto. De análise da
documentação, observou-se a necessidade de manutenção do equipamento, devidamente justificada e
constando em anexo Laudo Técnico atestando a necessidade de conserto do equipamento com a troca
de peças danificadas, e reinstalação do aparelho. Para o devido concerto, a despesa máxima estimada
é de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), notou-se ainda a disponibilidade de recursos para a devida
contratação e pagamento. A seguir, realizou-se levantamento junto a Empresa Komeco, rede
credenciada, a fim de buscar a loja credenciada autorizada a prestar o serviço, constatou-se que a
empresa credenciada junto a rede Komeco trata-se de, AIRTON LUIZ LIBARDI-ME, portanto por ser
única empresa autorizada, trata-se de hipótese de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, I,
da Lei 8.666/93. Deste modo, determina o prosseguimento do presente processo, através de
procedimento de inexigibilidade de licitação, com a contratação da Empresa AIRTON LUIZ
LIBARDI-ME, após a apresentação dos documentos e certidões necessárias. 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, 11 de maio de 2018.
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