
PAIDBRANCO
MUNICÍPIO DE

DADO DO PAMNA GABINnE DO PREFÜTO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N' 13/2022 - PROCESSO N' 36oD022

Ata de Sessão Pública de Recebilnettto dos Eltvetopes e Abertura do Etwetope (!e l)oc11ntelttos de Habilitação

Aos 04 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 Ro 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 13/2022, que tem por objeto

Construção de Meu campinho -- Veneza com área construída de 4.838,98 m:, contendo: Refomla de campo de

futebol existente, módulo campo de grama sintética, playground, mobiliários, iluminação e paisagismo.

Contemplando a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da obra; movimento de terra,

drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e fechos; instalações elétricas

instalações hidráulicas; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento,

paísagismo e equipamentos externos; limpeza final da obra e demais itens e especificações constantes no projeto,

conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Prdetos, com recursos do Convênio n' 1090/2022

celebrado entre o Estado do Paraná através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o

Serviço Social Autónomo Paranacidade e o Município de Pato Branco, em atendimento as necessidades da

Secretaria de Esporte e Lazer. Encerrado o prazo para a entrega dos envelopes, apresentou proposta a empresa

,4A/G Erige/l/iar/a E/re// - /WE. sem representante. Iniciou-se a Sessão, onde os participantes verificaram a

egularidade 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 deixou de apresentar o Certificado de Registro

Cadastral emitido pelo Município de Pato Branco, documento este, para fins de participação exigidos no item

08.1 do Edital. Considerando que o item supracitado prevê "Empresa do ramo cadastrada, nas condições exigidas

pela Lei n' 8666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração e

Previdência do Paraná -- SEAP eZoz{ oz//ros ó/'gão ozí e/z//í/rzí/es (/a a(/p/z//lü/ração pzíó//ca 6..,) " Considerando

que a empresa ora participante, conforme verificado por meio do link bens;1l1lwwly:gov br/comi)ras/pt-br possui

CRC válido para participação deste certame emitido pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão; Considerando que a proponente apresentou os documentos em consonância com o

Edital; Considerando que esta fora a única participante do processo em epígrafe; Assim, a proponente fica

HABILITADA , 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 ( Diário Oficial dos Municípios do Parada

(]yWW.dlêri observando o Art. 109 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 6oi

ubricado pelos presentes e, permanecerá ínviolado em poder da Comissão de Licitação. Nada mais havendo a

tratar, foi redigida a presente ata, que lida e aprovada, vaí assinada pelos participantes do ato. ....:.i,./â
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