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ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPE Nº3 – PROPOSTA DE HABILITAÇÃO –
PROTOCOLO 17.091.368-0, DA CONCORRÊNCIA 06/2020/COMEC.
Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 14:00 horas,
na sala de Reuniões da COMEC, localizada no 1º andar, ala B, do Palácio das Araucárias,
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº
39/2019, estando presentes neste ato os seguintes membros: Raphael Rolim de Moura,
presidindo a sessão, Ana Cristina Negoseki e Carla Gerhardt , membros titulares, e Dmitri
Arnaud Pereira da Silva, membro suplente; (ausentes os demais membros da Comissão
Permanente de Licitação, em virtude da determinação contida no Decreto Estadual nº 4.230,
de 16 de março de 2020).
Iniciada a sessão para abertura dos envelopes nº 03 relativos à
CONCORRÊNCIA Nº 06/2020, cujo objeto é “contratação de serviços especializados de apoio
técnico ao gerenciamento de projetos viários junto à Diretoria Técnica, de acordo com o
estabelecido no Termo de Referência -Anexo 01 do Edital, na forma instituída pela Lei
Estadual n° 15.608/2007, Lei nº 8.666/93 e demais normas que regem a espécie”.
Verificada a ausência de representantes das empresas participantes do
certame, fora assinada a lista de presença, em seguida o Presidente da Comissão Permanente
de Licitações exibiu os envelopes fechados e inviolados.
Os participantes classificados para esta etapa são: Consórcio Núcleo
Consol e Consórcio Future ATP & Cemosa.
Abertos os envelopes de nº 03 – Documentos de Habilitação, os
documentos apresentados pelas participantes foram devidamente rubricados pelos membros
da Comissão Permanente de Licitação presentes na sessão.
Considerando a quantidade de documentos apresentados, o
Presidente da Comissão Permanente de Licitação suspendeu a sessão para que fosse possível
realizar a análise acurada dos documentos e sua conformidade com as regras estabelecidas no
Edital e na Legislação.
Ato contínuo será realizada a divulgação do resultado com a análise e
julgamento dos documentos de habilitação.
Os interessados serão informados da análise da proposta através da
divulgação do resultado por meio do portal da COMEC e do Compras Paraná, oportunidade
em que será aberto o prazo recursal.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 14:45, da qual
se lavrou a presente ata que lida e aprovada, segue assinada eletronicamente pelos membros
da Comissão Permanente de Licitação presentes na reunião.
A reunião foi gravada e encontra-se disponível para consulta no Canal
da COMEC no YouTube.
Palácio das Araucárias – Curitiba – Paraná.
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Documento: Ata_abertura_env_3_hab_conc_06_2020.pdf.
Assinado por: Carla Gerhardt em 06/04/2021 10:11, Raphael Rolim de Moura em 06/04/2021 10:20, Ana Cristina Negoseki em 06/04/2021 10:24,
Dmitri Arnauld Pereira da Silva em 06/04/2021 11:03.
Inserido ao protocolo 17.091.368-0 por: Carla Gerhardt em: 06/04/2021 10:10.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
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