
PATOBRANCO
MUNICÍPIO DE

DADO DO PARANÁ GABINnE DO PRUEITO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N' 12/2022 - PROCESSO N' 3S9aa22

Ato de Sessão Pública de Recebiltiettto tios Eltvelopes e Abertura do Envelope de l)ocumetttos de Habilitação

Aos 03 dias do mês de novembro 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 12/2022, que tem por olãeto

Contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Básica de Saúde da Comunidade São Miguel

Cachoeirinha (Zona Rural), localizada no Imóvel Rural denominado "Imóvel Olídio Rodrigues Machado:

desmembrado no Lote Rural n.' 33-A-l do Núcleo Pato Branco, com área total de 75,42m:; atendendo as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, apresentou

ç)r possa a empresa Murcho Gallilta Cottstrtlção Civil e Materiais {te Collstrttção Eireli, sela {epreset\\al\ke.

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 os documentos em consonância com o Edital, ficando assim //HB/Z,/ZHZ)H 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 ( bário Oficial dos Municípios do Paraná

( ), observando o Art. 1 09 da Lei 8.666/93. Decorrido o prazo 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 das proponentes habilitadas. O invólucro de proposta de preços foi

rubricado pelos presentes e, pemlanecerá inviolado em poder da Coilllssão de Licitação. Nada mais hax ando a

tratar, foi redigida a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos participantes do ato.

TA AQ:PORTARIA N' 733/2022

Totais Lave- Premi(!e} fe

Edt{«rdo rosé Grezele - Mentbro

Jorre Edltardo Crio(atleta - Membro
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