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ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES

Ata de Recebimento dos Envelopes contendo os Documentos de Habilitação para Credenciamento

Aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2022. às 09 (nove) horas, na Sala de Abertura de Licitações. no
Edifício da Prefeitura Municipal, na Rua Caramuru, n' 271, Centro, em Pato Branco - PR. reuniram-se membros
da Comissão de Seleção. designados pela Portaria n' 904/2022 que subscrevem a presente Ata, para promover
o recebimento e avaliação dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação para Credenciamento
referente ao Edital de Chamamento Público n' 02/2022, que tem por objeto. o credenciamento de pessoas
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. a obtenção de estudos de viabilidade económico-financeira,
técnica e jurídica, realizados por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, bem como projeto de modelagem
com as ações e investimentos necessários para a modernização, gestão sustentável, manutenção e otimização
dos seguintes serviços a serem realizados no município de Pato Branco: a) Coleta. transporte e destinação final
ambientalmente adequada dos rejeitosl b) Cometa, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos
resíduos orgânicosl c) Coleta. transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos recicláveis
d) Coleta. varrição manual e mecanizada. roçada. asseio e conservação urbana. transporte e destilação final
ambientalmente adequada dos resíduos da limpeza urbanas e) Administração e gestão do Aterro Sanitário
conforme legislações vigentesl f) Educação ambiental e ações de conscientização na temática ambienta
especialmente na gestão adequada dos resíduos sólidos. Assim, apresentaram Manifestação de Interesse as
seguintes proponentes: Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda, inscrita no CNPJ n' 03.094.629/0001-
361 Pavlservice Engenharia e Serviços Ltda. inscrita no CNPJ n' 03.21 0.81 0/0001-60 e Torre Construções Ltda,
inscrita no CNPJ n' 23.189.045/0001-51. Após análise dos documentos de habilitação e Planilha de Custos
financeiros da proponente Torre Construções Ltda, verificou-se que a empresa apresentou proposta com valor
acima do máximo estimado em edital, determinado no item 11.11, sendo assim nos termos do item 11.3 a
comissão rejeita o valor proposto e a proponente fica DESCLASSIFICADA. As demais empresas apresentaram
a documentação de habilitação com qualificação técnica e Planilha de Custos conforme solicitado em edital.
sento assim ficam habilitadas a apresentar os estudos as empresas: Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento
Ltda, inscrita no CNPJ n' 03.094.629/0001-361 Paviservice Engenharia e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ n'
03.210.810/0001-60. Diante do resultado de habilitação a Comissão publica o resultado no site oficial do
Município de Pato Branco (y(ww;2alablaosg;2L:ggy:b) e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
lwww.diariomunicipal.com.br/amp) e no Diário Oficial da União (wwwln.gov.br)
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