
 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO 

DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 І TERMO DE CONVÊNIO N° 017/2022 
  

A presente ata tem como objetivo o recebimento dos envelopes das propostas de preços e 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 12/05/2022, às 09h00min, 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 verificou-se que as empresas proponentes abaixo relacionadas protocolaram os envelopes 

contendo a proposta de preço e de habilitação: 
 

Nº  EMPRESA(S) CNPJ REPRESENTANTE 
01 CBENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 11.181.507/0001-05 CRISTIANO FRANDINA DOS SANTOS 

 

E dando prosseguimento a Comissão rubricou os envelopes “Nº 01 - Proposta Comercial” e os envelopes “Nº 02 - 

Habilitação” das empresas participantes, verificando se os mesmos se encontravam lacrados e inviolados, sendo 

posteriormente assinados por todos os representantes da Comissão, representante da empresa, além de dois membros 

ouvintes na sessão. Em seguida, foi procedida a abertura dos envelopes Nº 01, contendo a proposta de preços da 

empresa. Em ato contínuo os documentos neles contidos foram verificados e rubricados por todos os integrantes da 

Comissão presentes, representante participante e os dois membros ouvintes. Na sequência deste ato da abertura dos 

envelopes Nº 01, informa os valores da proposta de preços da empresa: 
 

Nº  EMPRESA(S) CNPJ VALOR TOTAL R$ VALOR POR EXTENSO 

01 CBENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 11.181.507/0001-05 R$ 2.799.021,85 

Dois milhões, setecentos e noventa e 

nove mil, vinte e um reais e oitenta e cinco 

centavos 
 

E seguindo o ato a Sra. Presidente da Comissão perguntou ao representante presente se havia interesse de pontuar 

algum fato a ser consignado em ata, sem observações dos presentes. Após a parametrização das propostas, conforme o 

edital em epígrafe, a dirigente desta sessão informou que a classificação das propostas serão publicadas no Portal da 

SANTA CASA DE ARAPONGAS, nos termos do edital. E, portanto, após a sua publicação, as empresas participantes 

terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para interposição de recursos, nos termos definidos do presente edital. Por fim, 

os demais documentos dos envelopes “Nº 02 - Habilitação”, encontram-se rubricados e serão verificados na próxima 

fase, fixada por meio deste ato para o dia 13/05/2022 as 14h00min do horário de Brasília, na sede desta organização 

situada na Rua Calu, nº 155, Centro, na cidade de Arapongas, estado Paraná. Nada mais a ser tratado, a Sra. 

Presidente declarou encerrados os trabalhos, e assim foi lavrada a presente ata às 11h30min, que é assinada por mim, 

e pelos integrantes da Comissão e, em lista anexa, por todos os representantes presentes e os membros ouvintes. 
 

 

 

Arapongas (PR), 12 de maio de 2022. 
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