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ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO - PROTOCOLO  19.315.182-5, DA CONCORRÊNCIA 02/2022/COMEC 

– 135/2022/GMS. 

 

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 

09:30 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 n° 11/2022, estando presente neste ato os seguintes membros: Carla Gerhardt, 

presidindo a sessão, Ana Cristina Negoseki e Paulo José Bueno Brandão. Nenhum 

representante da licitante estava presente. 

Iniciada a sessão para abertura do envelope nº 02 – Documentos de 

Habilitação, relativo à Concorrência 02/2022/COMEC – 135/2022/GMS, cujo objeto é 

“Contratação de empresa de engenharia para Construção do Terminal de Ônibus 

Metropolitano Afonso Pena de São José dos Pinhais, Paraná, conforme planilha 

orçamentária de referência e demais anexos, partes integrantes e inseparáveis deste, na 

forma instituída pela Lei Estadual n° 15.608/2007, Lei nº 8.666/93 e demais normas que 

regem a espécie”. 

Realizada a assinatura da lista de presença. Em seguida a Presidente 

da Comissão Permanente de Licitações exibiu o envelope fechado e inviolado da licitante Cima 

Engenharia e Empreendimentos Ltda – CNPJ/ME n° 75.084.616/0001-97. Verificada a 

regularidade foi dado seguimento ao procedimento licitatório com a abertura do envelope para 

verificação do conteúdo e realização de rubrica pelos presentes. 

Nenhum presente apresentou observações. A comissão resolveu por 

suspender a sessão até que seja possível a verificação da conformidade entre os documentos 

apresentados e os critérios estabelecidos no edital, com a consequente emissão de resultado 

da análise dos Documentos de Habilitação. Os interessados serão informados do resultado da 

análise através 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 10:04, da qual 

se lavrou a presente ata que lida e aprovada, segue assinada digitalmente pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação. A reunião foi gravada e a mídia encontra-se disponível no 

canal do YouTube da COMEC. Curitiba-Paraná. 
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