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

HABILITAÇÃO - PROTOCOLO  19.673.795-2, DO CONVITE 02/2022/COMEC – 11/2022/GMS. 

 

Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10:00 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 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 ao Convite 02/2022/COMEC – 11/2022/GMS, cujo objeto é “Contratação de serviços técnico-

profissionais para a realização de inspeções, vistorias, ensaios e sondagens, elaboração de Laudo 

Técnico Conclusivo, elaboração de Projeto Executivo de Reforço/Recuperação Estrutural e 

Projetos Executivos de Infraestrutura para a Recuperação de Via Lateral, para a Passagem inferior 

localizada na Avenida das Américas, sob as ruas Joaquim Nabuco e Dr. Claudino dos Santos, bem 

como a elaboração de Laudo Técnico Conclusivo e projeto de recuperação de patologias verificadas 

na Trincheira sob a BR 376 na R. Cmte. Aviador José Paulo Lepinski, sendo que ambas as Obras de 

Arte Especiais, estão localizadas no município de São José dos Pinhais/PR”. 

Em seguida a Presidente da Comissão Permanente de Licitações exibiu o 

envelope fechado e inviolado das licitantes AAD PROJETOS CONSULTORIA E ENGENHARIA 

LTDA - CNPJ: 05.153.615/0001-70, HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E 

EMPREENDIMENTOS – EIRELI - CNPJ: 19.504.306/0001-03 e TRAMO SOCIEDADE CIVIL 

ESTRUTURAS - CNPJ: 76.590.710/0001-80. Verificada a regularidade foi dado seguimento ao 

procedimento licitatório com a abertura do envelope para verificação do conteúdo e realização de rubrica 

pelos presentes. 

Os documentos da licitante AAD PROJETOS CONSULTORIA E 

ENGENHARIA LTDA não estavam encadernados, desse modo, a Presidente da Comissão grampeou a 

documentação. 

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 10:15 hs, da qual se 

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

Permanente de Licitação, participantes da sessão.  

A reunião foi gravada e a mídia encontra-se disponível no canal do YouTube da 

COMEC. 
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