ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2015 - PMRN
Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo a
proposta de preço, em atendimento a Concorrência
Pública nº 005/2015, que tem por objeto Execução de
Projeto de Recapeamento e Pavimentação Asfáltica /
PARANACIDADE.
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às nove horas, foram protocolados
os envelopes das proponentes interessadas em participar do referido processo conforme consta
do edital, e considerando por um lapso o departamento de licitações ter agendado dois
processos para o mesmo dia e horário, em consenso com os representantes das proponentes
foi primeiramente iniciado os trabalhos com a abertura dos envelopes relacionados a processo
licitatório tomada de preços n.º 002/2015, e neste horário as 10h10min, inicia-se a sessão de
abertura e julgamento dos envelopes correspondente a licitação referida. No departamento de
Licitações, em sessão pública, sob presidência da senhora Isabel Cristina Souza e membros as
senhoras Carolina Valério Soares e Fernanda Moreira Minski reuniu-se a comissão de
licitação designada pela portaria nº 0085/2015 proceder a abertura dos envelopes nº 1 e nº 2
que foram entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da concorrência nº
005/2015. Aberta a sessão pela senhora presidente, apresentaram-se como proponentes as
empresas: 1) R.CORDEIROS CONSTRUTORA LTDA.EPP. neste ato representada pelo Sr.
Luiz Carlos Wosiak; 2) CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. ,
neste ato representada pelo Sr. Paulo Francisco Calliari; e 3) PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO
LTDA, sem representante na sessão. A Senhora presidente verificou junto ao departamento
de protocolo o recebimento de envelopes e recebeu a informação de que não consta mais
nenhum envelope protocolado. A Presidente verificou no processo que foram cumpridas todas
as formalidades quanto à divulgação do edital e publicação. * Em ato contínuo, procedeu-se à
abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de qualificação das proponentes, que
foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos
senhores representantes, após acurado exame e levado em consideração os aspectos de
situação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômica-financeira
das proponentes, tem a relatar que considerando as especificidades da documentação
solicitada e a falta de capacidade técnica dos membros da comissão de licitação, suspenderá a
sessão para solicitação de apoio técnico de servidor contador lotado na
Secretaria da
Fazenda para analise da documentação referente a qualificação financeira, e solicitação de
apoio técnico de servidor engenheiro civil lotado na Secretaria de Obras Públicas e Serviços
Urbanos para analise da documentação relativa ao atendimento dos quesitos mencionados na
qualificação técnica, bem como solicitação de apoio da assessoria jurídica para interpretação
correta do atendimento ao edital quanto a apresentação da capacidade técnica, referente aos
lotes individualizados e/ou ao objeto em questão. Deixada a palavra livre e como ninguém se
manifestou, a Senhora Presidente informou aos interessados presente, que o resultado da
qualificação será divulgado através de Relatório de Habilitação Preliminar e Qualificação das
Proponentes, no dia 15(quinze) de maio do corrente, que a data e hora de abertura dos
envelopes n.º 002, contendo as propostas de preços das proponentes qualificadas será
estabelecida mediante aviso convocatório que será encaminhado a todas as proponentes com

antecedência mínima de 24(vinte e quatro) horas. Os documentos de habilitação bem como
os envelopes contendo as propostas de preços foram rubricados por todos. E ficarão sob
guarda da CML. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão
de cujos trabalhos foi redigida a presente ata, que lida, e achada conforme, vai assinada por
todos os presentes.
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