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EDITAL DE TOAIADA DE PREÇOS N' 1 1/2022 - PROCESSO N' 310#a22
Ata {le Sessão l)ública de Recebitttettfo dos Ettvelopes e Abertura do Eltvelope (te l)ocut lentos de }labiiitação

Aos 15 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 09:15 horas, 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 1 1/2022, que tem por objeto a

Contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Pínheirinho,

localizada na Rua Manas de Albuquerque, Lote 1 8 -- Quadra 1036 no baixo Pinheirinho; e a reforma da Unidade

Básica de Saúde do Bairro São Jogo, localizada na Rua Sadi Bertol, esquina com Rua Antânio Marina, Lote 01 e

23 -- Quadra 1305, no bairro São João no Município de Pato Branco, com recursos provenientes da Resolução

SISA n.' 932/2021; atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Encerrado o prazo para a

entrega dos envelopes, api'isentou proposta a empresa A/a/í/rrsrr/rid. E Cariz. Z)e Pré:/frõrfcrfr/os S /J/nerica/nr

Z,/(/a, sem representante. Iniciou-se a Sessão, onde os participantes verificaram a regularidade dos envelopes n'

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 apresentou os documentos em consonância com o Edital, ficando assim

//IB/Z,/THZ),4 para a próxima fase do certame. A proponente sem representante anexou aos documentos a

declaração expressa de renúncia recursal da fase de habilitação, viabilizando o prosseguimento da sessão com a

nesma data. Desta üonna, deu-se por encerrada a sessão, passando em seguida para a sessão de abertura do

envelope de propostas de preços da proponente habilitada. Assim, a Ata será publicada no site oficial do

Município de Pato Branco (www.oatobranco.or.eov.br) e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná

(www.diarionlunicipal.caem.br./amp). Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata, quc lida e aprovada,

vai assinada pelos participantes do ato.
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