ATA DE JULGAMENTO
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2016

1. FINALIDADE: Análise e julgamento dos documentos de habilitação, da empresa
classificada em primeiro lugar, GEO CONSULTORES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
LTDA., em atendimento ao Edital.
2. LOCAL DA SESSÃO: Sede da COMPAGAS, Rua Hasdrúbal Bellegard, nº 1.177.
3. DATA E HORÁRIO: 15 de junho de 2016, às 10h00min.
4. OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação dos serviços de elaboração do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do
projeto de ampliação da Rede de Distribuição de Gás Natural no Município de Curitiba,
estado do Paraná, nos termos dispostos no anexo M do edital – “Memorial Descritivo”.
5. ASSUNTOS TRATADOS
Reuniu-se esta Comissão de Licitação, composta por Cíntia Regina Marinoni, Gisela B.
Soares e Viviane M. Hain, para a continuidade do certame, com a análise e julgamento
dos documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, GEO
CONSULTORES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.
Após análise dos itens 1 e 2 e subitem 4.1, do anexo G, do edital, constatou-se
atendimento integral às exigências dos referidos itens e subitem.
Para a análise e julgamento do item 3, do anexo G, do edital, esta Comissão de Licitação,
assistida pelo representante da Gerência de Assessoria de SMS, Juliana Caramelo
Bastos, que enviou email com parecer técnico (folha 1060), constatou atendimento
integral a este item.
Com relação ao subitem 4.2, do anexo G, do edital, após análise efetuada pelo
representante da Gerência de Contabilidade, Saulo Antônio Pereira, o mesmo emitiu
parecer contábil (folha 1061), confirmando atendimento integral a este item.
6. RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Diante do exposto, após análise de toda a documentação de habilitação, contatou-se que
os documentos da empresa GEO CONSULTORES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
LTDA. atendiam integralmente às exigências do edital, sendo a empresa HABILITADA e
declarada vencedora do certame.
O resultado será divulgado em Diário Oficial do Estado do Paraná, no site oficial da
COMPAGAS e enviado aos e-mails cadastrados dos licitantes participantes no certame.
Nada mais a ser consignado em Ata, foi encerrada a sessão.
Curitiba/PR, 15 de junho de 2016.
Comissão de Licitação:

Cíntia Regina Marinoni
Presidente de Comissão de Licitação
Gisela Burkot Soares

Viviane M. Hain
Página 1 de 1

