SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 9ª REGIÃO
ESTADO DO PARANÁ
ESTADO DO PARANÁ – CREF9/PR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 003/2017
PROCESSO 008/2017

Tendo como base o relatório da Empresa PHL Engenharia responsável pela Certificação
LEED e fiscalização da Obra, e Relatório da Empresa pela elaboração do projeto da obra, que por
hora não identificaram nenhuma inconformidade da proposta ofertada com o apresentado no
memorial descritivo e demais projetos, e que atende os quesitos de documentação técnica
solicitada em edital, pela Licitante TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. A Comissão
Permanente de Licitação declara vencedor do referido certame a empresa TERMSUL
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, com a proposta no valor de R$ 323.900,00 (trezentos e vinte
e três mil e novecentos reais).
A interposição de recursos obedecerá ao que estabelece o art. 109 da Lei 8.666/93,
podendo o licitante inconformado, no prazo de 02 (dois) dias úteis, recorrer da decisão da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, contados da comunicação da decisão, sendo esta
publicada no site do CREF9/PR, encaminhado via e-mail aos participantes e ainda publicado no
Diário Oficial do Estado do Paraná.
Os recursos interpostos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação do CREF9/PR, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, que
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir devidamente informado ao Presidente da Instituição, onde este decidirá em 05 (cinco) dias
úteis, contados do recebimento do recurso, nos termos do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, com as
modificações da Lei 8.883/94.
Na contagem dos prazos estabelecidos nesta licitação excluir-se-á o dia do começo e
incluir-se-á o do vencimento. Se este recair em dia sem expediente normal neste Órgão, o
término do prazo ocorrerá no primeiro dia útil subsequente;
Curitiba, 29 de setembro de 2017.
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