MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2015
Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2, contendo a
documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital
de concorrência nº 008/2015.
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano 2015, às 09 horas, em sessão pública, sob presidência do
Senhora Kelly Cristiane Peters e membros as Senhoras Claudinéia Radunz e Carolina Valério Soares
reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 008/2015 para proceder ao recebimento dos
envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência nº
008/2015. Aberta a sessão pela Senhora presidente, verificou-se no Departamento de Protocolo deste
município que forem entregues os envelopes das proponentes: Derpa Usina de Asfalto Ltda representada
pelo Senhor Decio Pacheco e Paviplan Pavimentação Ltda sem representante presente, ocasião em que a
senhora presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A
seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelo representante da proponente
presente que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a
documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao
exame e rubrica do senhor representante da proponente presente.
A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 1 de todas as
proponentes participantes. Como todas apresentaram sua documentação em conformidade com o edital de
licitação, a comissão de licitação considerou as mesmas habilitadas. Como a empresa Paviplan
Pavimentação Ltda não apresentou o termo de renuncia quanto à habilitação das empresas e não tem
representante presente na sessão abre-se o prazo de recurso de habilitação. A sessão de abertura das
propostas será no dia 30/09/2015 as 09:00 horas no Departamento de Licitações. A presidente deu por
encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Kelly Cristiane Peters, lavrei a presente ata que lida e achada
conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representante da proponente
presente.
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