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se os membros da Comissão Permanente de Licitação. designados pela Portaria n' 180/2022, que
subscrevem a presente Ata, para promover o recebimento dos envelopes de Documentos de

'

Habilitação e Proposta de Preços e efetuar a abertura dos Envelopes de Documentação referente ao

Edital de Concorrência número 03/2021, que tem por obyeto a Contratação de empresa especializada

para a Demolição da estrutura do Almoxarifado Central, da casa de apoio, casa de máquinas. do
cercamento frontal e da mureta lateral localizados no lote Ro 09 da quadra n' 433, Via Lateral Alfredo

Luiz de Bortoli, Ro 5395, Bairro Bortot no Município de Pato Branco, com área total de 1.910.45 m

incluindo a remoção e dest nação de materiais que serão reaproveitados (forro. louças. metais
bancadas de granito. divisórias. estrutura metálica (pilares. cobertura e escada). telhas metálicas
calhas, janelas, portas, portões, fiação, luminárias. tubos de aço galvanizado, equipamentos da casa

de máquinas, grades do cercamento frontal e piso intertravado de concreto) e os inservíveis deverão

ser encaminhados para uma área de descarte de resíduos de construção civil que detenha licença
ambiental, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Encerrado o prazo

para a entrega dos envelopes. apresentaram propostas as empresas F Zancaro Te/ral)/aragem
Lida, sem representante\ viela - Reciclagem de Resíduos da Construção Civil Lida - EPP.
representada por Mayke S//va Casagrande; Z.eder e Marra Z.fda ME, sem representante: Prev/ Pré-

Uoldados Vitorino Eireli -- Me, represen\ada por Marcio Pacheco Andrade; SOS Demolidora e
lerraplanagem Ltda - EPP, sem refresca\antes Vatentim e Rosa Comercial Ltda EPP. sem

representantes Iniciou-se a Sessão, onde os participantes verificaram a regularidade dos envelopes n'
1 - Documentos de Habilitação e n' 2 - Propostas de Preços. em seguida passou-se para a abertura

dos envelopes de documentos de habilitação. Rubricados e analisados os documentos. a Comissão

Permanente de Licitação verificou que a proponente l.eder e safra Z.fda ME deixou de apresentar o
documento solicitado no ítem10.1.7 do editall os documentos lO.1.8 e 10.1.11 não atendem ao

descritivo do editall apresentou documento solicitado no item lO.1.6 sem a comprovação de que
possui engenheiro de segurança responsável e ainda, apresentou o balanço patrimonial referente ao

ano de 2020, sendo considerada INABILITADA. A empresa Va/enf/m e Rosa Comera/a/ l.fda EPP

descumpriu o item lO.1.6 do edital ao não comprovar que possui engenheiro de segurança do
trabalho, sendo considerada INABILITADA. A licitante Prev/ Pré-Jl#o/dados Vlfodno E/re// - /14e

ixou de apresentar os documentos solicitados nos itens lO.1.6 e lO.1.71 ainda apresentou o balanço

patrimonial referente ao ano de 2020, sendo considerada INABILITADA. O representante da empresa

!leia - Reciclagem de Resíduos da Construção Civil Ltda -- EPP, Mayke Silvo Casagrande.
questionou o balanço patrimonial apresentado pela empresa Prev/ P/é-Mo/dados V/forfno E/re// -

Me sem conter todas as demonstrações contábeis e foi informado pela Presidente da Comissão

Permanente de Licitações, que os elementos analisados no documento são: ativo, passivo e . ..n
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demonstração de resultado de exercício, necessários para comprovação da receita bruta auferida
pelas empresas para fins de enquadramentos além do maisl para correta análise das demais

demonstrações seria necessário que houvesse profissional contábil no departamento de licitações. As

empresas Biefa - Reciclagem de Resíduos da Construção civil Ltda - EPP, F Zancaro
rerraplanagem Ltda e SOS Demolidora e Terraplanagem Lida - EPP apresentaram os
documentos conforme solicitado o edital, ficando portanto, HABILITADAS, para a próxima fase do

certame. Diante do resultado de habilitação a Comissão Permanente de Licitação abre o prazo de

direito recursal de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação do resultado no site oficial da

Município de Pato Branco(]8[B3B!:pglgb]gDQg:2[:ggEÊt) e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná

(W)!00E:gla1lgnlUnlSIPal:çQln:bEÍêalp). Decorrido o prazo recursal e não havendo impedimentos legais ou

após o julgamento dos recursos interpostos. ou ainda após a desistência expressa da proponente do

direito recursal da fase de habilitação, será marcada a data para abertura dos envelopes das
propostas de preços das proponentes habilitadas. O invólucro de proposta de preços foi rubricado

pelos presentes e, permanece inviolado em poder da Comissão de Licitação. Nada mais havendo a

tratar foi encerrada a sessão. que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes do ato

Liciane Cristina Puttkamer - Presidente

Thais Lave - Membro

Alara Pauta Muthmann - Membro qÜ:rr{ qlz«{h\, 'rrux#rrm ri \
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