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ESnDO DO PAMNÁ GABINÜE DO PREFEnO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N' 15/2022 - PROCESSO N' 3í4/2022
ente dos Envelopes e Abertura do Envelope de Documentos

de Habilitação

Aos 06 dias do Mês de outubro do ano de 2022, às 09:15 horas, na Sala de Abertura de Licitações, no

Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Caramuru. Ro 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 Concorrência número 15/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada

para Execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ na Estrada Municipal Romualdo
Guarez, perímetro rural sentido Comunidade São Caetano, com área total de 34.200,00m:, vinculada
com recursos do Convênio n' 192/2022 firmado entre o Estado do Paraná. mediante a Secretaria de

Estado da Agricultura e o Município de Pato Branco. atendendo as necessidades da Secretaria

Municipal de Agricultura. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, apresentou proposta a

empresa HiPerpav/ Asma/fos Lida, sem representante na sessão. 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 apresentou a documentação conforme solicita o edital, ficando assim H.AB/1./7AD.A

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 Pato Branco ( e no Diário Oficial dos

Municípios do Paraná ( ). 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
do envelope da proposta de preços da proponente habilitada. 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 Interina Gw'«-

Jorge Eduardo Chioqueta - Membro.

Regiane Rufato - Membro.
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