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Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 

às dez horas, na sede da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, reuniu-se a Comissão Permanente 

de Licitação, composta por Leidemar Coelho Ribeiro, Presidente, Eliandro Victor Zancanaro 

e Rodrigo Madrona de Souza, membros. Aberta a sessão, o presidente da CPL informa que 

após analisadas as documentações de habilitação das proponentes e a publicação do resultado 

do julgamento de habilitação onde foram habilitadas as empresas: Cavali Projetos e 

Consultoria Eireli – ME e PAS – Projeto, Assessoria e Sistema Eireli, e inabilitada a empresa 

Hermes Engenharia LTDA – ME, onde foram impetrados Recursos pelas empresas: PAS – 

Projeto, Assessoria e Sistema Eireli, e Hermes Engenharia LTDA – ME, bem como o contra-

recursos pela empresa Cavali Projetos e Consultoria Eireli – ME, onde foram julgadas as 

peças e declarado como única empresa habilitada para a segunda fase do certame a empresa 

PAS – Projeto, Assessoria e Sistema Eireli, e remarcada a abertura da proposta para o dia 

28/05/2019, às 10:00 horas, não tendo aportado nenhum mandato de segurança até a presente 

data por nenhuma das partes, neste departamento de licitações, foi decidido pela continuidade 

do certame em tela. 

 

Observação: Foi enviado um comunicado pela empresa PAS – 

Projeto, Assessoria e Sistema Eireli, justificando a ausência do seu procurador, acostado nos 

autos página nº 575. 

 

Passados por esta fase e constatado que nenhuma empresa enviou o 

seu representante ao certame, o Presidente da CPL abriu o envelope proposta da proponente 

habilitada para a segunda fase do certame, os quais foram analisados pela Comissão 

Permanente de Licitação, onde houve as seguintes ocorrências: PAS – Projeto, Assessoria e 

Sistema Eireli inscrita no CNPJ nº 08.593.703/0001-82, apresentou proposta para o certame 

com o valor global de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Sem mais nada a constar 

ou declarar, o Presidente da CPL encerrou a sessão às dez horas e quarenta minutos. Esta Ata 

será assinada pela Comissão: 

 

Presidente – Leidemar Coelho Ribeiro _______________________________________ 

 

Membro – Eliandro Victor Zancanaro _______________________________________ 

 

Membro – Rodrigo Madrona de Souza ______________________________________ 


