ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL DA 8ª REGIÃO, PARA
ANÁLISE DE RECURSO DO PREGÃO ELETRÔNICO
05/2013, REFERENTE AO PROCESSO Nº. 1052/13,
QUE TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE
VEICULO PARA ESTE CONSELHO.

Às quinze horas do dia cinco de dezembro do ano de dois mil e doze, na plenária, no Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, localizado na Rua Jaime Balão,
580, nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniu-se a Comissão de Licitação Permanente
do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região, para analise do
recurso da empresa Renault. Abertos os trabalhos, a Pregoeira lê a solicitação da Renault, o
parecer do Departamento Jurídico e descreve que conforme relatado pelas Fiscais Dra. Luciane
de Fátima Bucholdz Ivanovski e a Dra. Maria Silvia Martins Mango do Departamento de
Fiscalização a redução de quatro litros do tamanho do tanque de combustível não interfere nas
fiscalizações. Devido aos fatos relatados acima a Comissão decide acatar a solicitação da
empresa e alterar o edital do Pregão Eletrônico nº 05/13 referente ao tamanho do tanque de
combustível de no mínimo 54 litros para no minimo 50 litros e para a solicitação quanto ao prazo
de entrega não será alterado devido a urgência motivada pelo Presidente da Autarquia sendo
devido pois a sede tem três fiscais e possui dois veículos e para atender o cronograma de
fiscalização. Decide ainda, que devido a alteração do edital e ao período de férias em 23/12/2013
à 06/01/2014 da Autarquia, pela prorrogação do prazo de abertura das propostas e da disputa do
certame para o dia 09/01/2014. Nada mais havendo a tratar, os membros da Comissão
Permanente de Licitação deram por encerrada a reunião e ordenaram que se lavrasse a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Membros da Comissão e
presentes que o desejarem.
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