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TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2022 
Processo Administrativo nº 209/2022 
Protocolo nº 53.133/2022 
Tipo: Menor Preço - Global 
 
 
Assunto: Análise da documentação Técnica. 
 
 
 

Parecer Técnico 

 

 

                     Conforme o edital da licitação, os serviços deverão atender a demanda da 

Administração, e atenderão o propósito do objeto desse pleito, “Contratação de empresa 

para reforma e ampliação do prédio da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, 

conforme Planilha de Serviços e Memorial Descritivo, neste – Processo 53.133/2022, 

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde”.  

                     Os serviços demandam de empresa qualificada e, responsável técnico com 

capacidade técnica comprovada nos órgãos competentes, conforme o que se pede no 

edital, assim foi identificado dos concorrentes: 

 

 

     CANS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA: a empresa CANS 

Construções e Empreendimentos LTDA, inscrita com o Cnpj nº 34.321.915/0001-10, 

identifica-se até a data de 21/10/2022: através da análise da documentação e os 

apontamentos registrados, a documentação técnica apresentada pela empresa CANS 

Construções e Empreendimentos LTDA nos autos, por apresentar a comprovação de ter 

executado serviços na área, comprovado nos conselhos que se pede, e desta forma atende 

o item específico do edital, torna-se habilitada para oferecer os serviços constantes no 

objeto de contratação dessa concorrência.   

 

     BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA: a empresa Brioschi Engenharia LTDA, inscrita com o 

Cnpj nº 04.649.967/0001-50, identifica-se até a data de 21/10/2022: através da análise da 
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documentação e os apontamentos registrados, a documentação técnica apresentada pela 

empresa Brioschi Engenharia LTDA nos autos, por apresentar a comprovação de ter 

executado serviços na área, comprovado nos conselhos que se pede, e desta forma atende 

o item específico do edital, torna-se habilitada para oferecer os serviços constantes no 

objeto de contratação dessa concorrência. 

 

      

 

     Fazenda Rio Grande, 26 de outubro de 2022. 

 Atenciosamente, 

___________________  _________ 
Sandro Teixeira Ribeiro 

Eng. Civil Crea-PR 98.087/D 


