Munícipio de Nova Fátima – PR
o

CNPJ n 75.828.418/0001-90

 (043) 3552 1122

___________________________________________________________________________________________

ATA DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS
Pregão Eletrônico nº 058/2021
Nova Fátima, 18 de outubro de 2021.

Às dez horas e quarenta e quatro minutos do dia dezoito de outubro de 2021, na sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Fátima/PR, situada a Rua Dr. Aloysio de Barros
Tostes nº 420 - Centro - Estado do Paraná, realizou-se a sessão pública para avaliação das
amostras apresentadas em razão do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico em
referência. Presentes a pregoeira a Sra. Camila de Cássia Spitzer, bem como os componentes
da equipe de apoio, Amanda Beatriz Pinha da Silva e Suzana Maria Guimarães da Silva Lima,
que esta subscrevem. Ato contínuo, procedeu-se com a avaliação das amostras apresentadas
pelas empresas DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, com sede
e domicilio na Rua Treze de Maio nº 875, inscrita no CNPJ nº. 34.001.937/0001-01. Foi
verificada a intempestividade na entrega da amostra, conforme a Cláusula Oitava do Termo de
Referência (Anexo I) do Edital do PE 058/2021:
“8.1 A empresa classificada em primeiro lugar deverá, caso
solicitada, encaminhar a amostra dos itens do ANEXO I, SOB
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, para a Secretaria Municipal de
Administração, no horário das 8:00 às 16:00 horas (horário local),
até o 5º (quinto) dia útil seguinte à solicitação da pregoeira, através
de comunicação via CHAT do COMPRASNET.”

No entanto, as amostras NÃO chegaram nesta Prefeitura. Serão convocados para amostra o
segundo colocado dos itens 01, 02 e 03. Essa convocação ocorrerá através de correio eletrônic,
via chat através do COMPRAS.GOV e o prazo de 05 cinco dias úteis se mantém a partir da
data do envio dos mesmos.
Notifique-se a licitante em comento via email e através da Plataforma do ComprasNet, publiquese na Imprensa Oficial e disponibilize a decisão no www.novafatima.pr.gov.br.
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