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Habilitação

Aos 04 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 09h15min, na Sala de Abertura de Licitações, no
Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Caramuru, n' 271, Centro, em Pato Branco - PR
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria n' 733/2022,
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 06/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa
especializada para reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro São Cristóvão, localizada na Rua
21 de Abril, esquina com a Rua das Bandeiras, Lote 05 -- Quadra 1626, no Bairro São Cristóvão, com
recursos provenientes da Resolução SISA n.' 932/2021; atendendo as necessidades da Secretaria
Municipal de Saílde. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, verificou-se que apresentaram
propostas as empresas: C7eí/en/r .4/ves r/a .S//va -- .Serviços .E/éfr/cos -- .E.PP, sem representante e S J
Pies/açí7o í/e Sery@os Z,/(/a, sem representante. 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
apresentaram os documentos conforme solicitado em edital, sendo consideradas HABILITADAS para
a próxima fase do certame. As proponentes sem representantes anexaram aos documentos a
declaração expressa de renúncia recursal da fase de habilitação, viabilizando o prosseguimento da
sessão com a mesma data. Desta forma, deu-se por encerrada a sessão, passando em seguida para a
sessão de abertura dos envelopes de propostas de preços das proponentes habilitadas. Assim, a Ata
será publicada no site oficial do blunicípio de Pato Branco(]31WJi!:lZBlç112[êDÊg:pr:gg!.!2t) e no Diário
OHiçial dos Municípios do Paraná ( ). Nada mais havendo a tratar,
foi redigida a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos participantes do ato.
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