
 

 
 ATA DA SEXTA SESSÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 

Aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2015, às 16h, na sala de Licitações do CISAMUSEP, na 

presença da Sr.ª Presidente da Comissão de Licitação e membros designados pela Resolução nº 

006/2015 e Equipe de Apoio formado pela Engenheira Jocelei Terezinha Tozetto Menon e na presença 

do representante legal da empresa ITAOCARA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, Sr. Marcos Antônio 

Miguel portador do CPF nº 412.984.549-72 , reiniciaram-se os trabalhos para divulgação do resultado 

referente ao julgamento do Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação referente a Concorrência nº 

02/2015, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da construção 

do Centro de Especialidades do Paraná/CISAMUSEP, com área de 4.058,14 m
2
, situado na Rua 

Adolpho Contessotto com a Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, na cidade de Maringá, conforme 

Convênio CV. 067/2013 da Secretaria de Estado da Saúde e especificações técnicas constantes do 

Projeto Arquitetônico Executivo, Detalhamento e Projetos Complementares, Planilhas, Memorial 

Descritivo e demais anexos. Após análise dos documentos de habilitação apresentados no Envelope 

nº 02 verificou-se que a licitante ITAOCARA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA apresentou a 

documentação exigida para fins de habilitação jurídica, comprovação de regularidade fiscal, 

qualificação econômica financeira, qualificação técnica e demais documentos referentes à habilitação, 

conforme exigido no item 13 e seus subitens do Edital. Uma vez cumpridos os requisitos de habilitação 

a licitante ITAOCARA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA foi declarada VENCEDORA com o valor de R$ 

13.030.000,00 (treze milhões e trinta mil reais). A Presidente indagou ao representante sobre eventual 

observação a constar em ata, não havendo manifestação, bem como o mesmo firmou durante a 

sessão declaração de renúncia ao direito de recurso da referida fase. Após a publicação da presente 

ata, intime-se a empresa Construtora Guilherme LTDA da presente decisão e aguarda-se o decurso do 

prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto no art. 94 da Lei nº. 15.608/2007 para continuidade do 

processo. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 16h25min.  
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