
ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DO EDITAL
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 І TERMO DE CONVÊNIO N° 017/2022

A presente ata tem como objetivo a abertura dos envelopes de habilitação das licitantes
interessada em participar do edital de licitação Tomada de Preços nº 001/2022, do tipo
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, realizado em 13/05/2022, às 14h00min, no endereço à Rua
Calu, nº 155, Centro, na cidade de Arapongas (PR), reuniram-se a Presidente da Comissão
Permanente de Licitação a Sra. Heloisa Toledo Volpato, e os respectivos integrantes da comissão,
designado em ato da nomeação, para realização da sessão pública. Aberta a sessão pela Sra.
Presidente da Comissão citou que havia apenas 01 (uma) empresa proponente foi classificada
junto a licitação, conforme relação abaixo de classificação provisória da(s) proposta(s):
Nº EMPRESA(S) CNPJ REPRESENTANTE
01 CBENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 11.181.507/0001-05 CRISTIANO FRANDINA DOS SANTOS

Após a parametrização das propostas, conforme o edital em epígrafe, o dirigente desta sessão
informou que a classificação da proposta será publicada no Portal da SANTA CASA DE
ARAPONGAS, nos termos do edital. E, portanto, após a sua publicação, a empresa participante
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para interposição de recursos, nos termos determinados no
presente edital. Precluso o prazo sem qualquer insurgência quanto à proposta de preço e mais
documentos de credenciamento apresentados para o edital em questão, designa-se neste ato a
sessão de julgamento, em continuidade, referente à abertura do envelope de HABILITAÇÃO. Dado
início à sessão pública, para abertura do envelope de “Nº 02 - Habilitação”, nos termos definidos
em edital, constatando a presença do representante da empresa CBENG ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e dois membros ouvintes. Ato continuo constatou por todos os
presentes a inviolabilidade do envelope com a documentação de habilitação. Portanto, abriu-se o
único envelope, da empresa CBENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA І CNPJ
11.181.507/0001-05, realizada por todos os membros da comissão a validação e habilitação
documental, jurídica, regularidade fiscal e de qualificação técnica, portanto, constatou a condição
de INABILITADA em razão da ausência dos documentos requeridos no item 6.1, §1º, I - ausência
do anexo II (carta credencial); 6.3.1, item b - ausência de certidão de acervo técnico (CAT);
6.4.2.1 - ausência de memória de cálculo de cada índice; 6.4.2.2 e o 6.4.2.2.1 - comprovação
do patrimônio líquido. Dessa forma, em razão da inabilitação da empresa licitante, nos termos do
item 8.20 do edital e §3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/1993, CONCEDE-SE O PRAZO DE 08 (OITO)
DIAS ÚTEIS PARA QUE A EMPRESA LICITANTE APRESENTE AS DOCUMENTAÇÕES ACIMA
CITADAS. Nada mais a ser tratado, a Sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos, e assim
foi lavrada a presente ata às 15h35min, que é assinada por mim, e pelos integrantes da Comissão.
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