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Ata de Sessão Pública de Recebintento dos Ettveiopes e Abertura do Envelope de l)ocumetú )s de

l-iabilitttção

Aos 23 dias do mês de junho do ano de 2022, às 09h15min, na Sala de Abertura de Licitações, no
Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Caramt,iru, n' 271, Centro, em Pato Branco - PR.
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria Ro 1 80/2022
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 Tomada de Preços número 03/2022, que tem por objeto a construção da Concha de Bolha
com área de 1.073,42 m' localizada na Rua Afonso Pena, esquina com Rt,ia Visconde de Nacai
Bairro Anchieta no Município de Pato Branco, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, verificou - se que apresentaram
proposta as empresas: .Bravíz Cb/lx/r/íções .L/l/a, sem representante na sessão; Clfv//ar C'o/zs/r//iões
E/re// -- .4/& sem representante na sessão; Cb/zs/r/flora Roóeri'a Ces/zr í/e ,4/zí/raí/e .[/í/a, representada
l)o'r Roberfo Casar de Attdrade e Márcio Gatlitta Constr1lção Civil e Materiais (!e Constrltção Eireli,
sem representante na sessão. Iniciou-se a Sessão, onde os presentes verificaram a regularidade dos
envelopes.n' 1 - Documentos de Habilitação e n' 2 - Proposta de Preços, em seguida passou-se para a
abertura do envelope de documentos de habilitação. Rubricados e analisados os documentos neles
contidos, a Comissão Permanente de Licitação verificou que as proponentes .Brava Clo/?Á/rz/iões .L/í/a
! Márcio Gallina Coitstrtlção Ci\il e Materiais {te Coltstrltção Eireti ap esenlatalNn a d ctxxmen\acho
conforme solicita o edital, ficando portanto, HABILITADAS para a próxima fase do certame. A
empresa Cb/zs/r///ora .Roóer/o lesar í/e ,4/lr/raí/e .L/í/a apresentou o certificado de reuistro cadastral
emitido pelo Município, exigido no item 1 0.1 .1 do edital, vencido, uma vez que, a data de validade da
prova de regularidade para com a Fazenda Municipal era até 13/12/2020. Contudo, apresentou
Juntamente com os documentos de habilitação uma nova certidão válida, ficando portanto,
HABILITADA para a próxima fase do certame. A proponente Clip//ar C'o/zs/rz/iões E/re// -- .4/E não
comprovou a qualificação técnica exigida nos itens lO.1.6.1.2, "a" e lO.1.6.2.2. ''a''. referentes à
qualificação operacional e profissional ficando, portanto, INABIL]TADA 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 do
Município de Paio BlaEtco o!:111111:palíljzran!;e:p!:ggx:b) e no Diário Oficial dos Municípios do Parara
rwxw:í!!auenlL!!1lÊipa!:ç;Qn!:l21lalnp), observando o Art. 1 09 da Lei 8.666/93 Decorrido o pi azo
recursal e não havendo impedimentos legais ou após o julgamento dos recursos interpostos, será
marcada a data para abertura dos envelopes das propostas de preços da proponente habilitada. Os
invólucros de propostas de preços foram rubricados pelos presentes e, permanecerá inviolado em
poder da Comissão de Licitação. Nada mais havendo a tratará foi redigida a presente ata, que lida e
aprovada, vai assinada pelos participantes do ato
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