ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2014 - PMRN
Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo a
proposta de preço, em atendimento a Concorrência
Pública nº 006/2014, que tem por objeto CONSTRUÇÃO
DE ESCOLA PADRÃO FNDE (12 SALAS), com
aproximadamente 3.057,01m², localizada na Rua
Maximiano Pfeffer n.º 1960, Bairro Estação Nova.
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no
departamento de Licitações, em sessão pública, sob presidência da senhora Fernanda Moreira
Minski e membros as senhoras Kelly Cristiane Peters e Claudinéia Radunz reuniu-se a
comissão de licitação designada pela portaria nº 028/2014 para juntamente com a Servidora
Isabel Cristina Souza, lotada no departamento de licitações, proceder ao recebimento dos
envelopes nº 1 e nº 2 a serem entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto
da concorrência nº 006/2014. Aberta a sessão pela senhora presidente, apresentou-se como
proponente a empresa: *MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS – ME, representada pelo
senhor Antonio Roberto de Oliveira Rocha, devidamente credenciado conforme documentos
que serão anexados ao processo. 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 a divulgação do edital e publicação, e também foi verificado que as
seguintes empresas retiraram o edital, quais sejam: Rocha Empreendimentos Ltda. e J.
LUMA, e as seguintes empresas depositaram caução de manutenção da proposta conforme
segue: Rocha Empreendimentos Ltda., e FF Ramos Construção Civil Ltda-ME. Porém não
entregaram os envelopes para participação do certame. A seguir, foi rubricado o envelope nº 2
pela comissão de licitação e pelo representante da proponente presente. Em ato contínuo,
procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de qualificação que foi
rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica do senhor
representante da única proponente presente, após acurado exame e levado em consideração os
aspectos de situação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação
econômica-financeira, tem a relatar o seguinte:Situação Jurídica, a proponente apresentou a
documentação exigida para se habilitar a participar do julgamento da proposta de preços, que
depois de examinadas foi considerada satisfatória; Regularidade Fiscal, a proponente
apresentou a documentação exigida para se habilitar a participar do julgamento da proposta de
preços, que depois de examinada foi considerada satisfatória.Qualificação Técnica, a
proponente apresentou a documentação exigida para se habilitar a participar do julgamento
das propostas de preço, que depois de examinada foi considerada satisfatória, considerando
qualificação técnica devidamente comprovada e acervada pelo CREA.num total de 8.027,52
m² de acervo incluindo salas de aulas e demais construções consideradas compatíveis com o
objeto da licitação, inclusive com uma quadra licitada que consta do objeto, conforme prancha
ARQ 21/56.Qualificação Econômica, a proponente informou os seguintes índices:

Liquidez Geral = 4,41 / Liquidez Corrente: 4,41 / Solvência Geral 4,37 / Grau de
Endividamento 0,21, que depois de examinada foi considerada satisfatória. Da analise de
todos os quesitos a proponente foi considerada habilitada, passando-se para a abertura do
envelope contendo a proposta de preços. Considerando haver somente uma proponente e a
mesma ter sido habilitada, não há o que se falar em prazo de recurso quanto a habilitação,
passando a seguir para abertura do envelope n.º 02 – proposta de preços. Aberto o envelope a
proposta foi analisada detalhadamente donde extraiu-se as seguintes informações que foram
lidas em voz alta: Valor Global = R$ 3.503.833,58 (três milhões, quinhentos e três mil,
oitocentos e trinta e três reais e cinqüenta e oito centavos), com prazo de execução de
09(nove) meses, e prazo de validade da proposta de 60(sessenta) dias.A proposta será
encaminhada a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Habitação para
que profissional técnico analise a mesma e emita parecer quanto a sua exequibilidade. E após
análise será divulgado o resultado do referido processo no site oficial do município, qual seja
www.rionegro.pr.gov.br, e no Diário Oficial do Município – DOM, site
www.diariomunicipal.com.br/amp. Após o processo será remetido ao executivo municipal
para que o mesmo proceda à homologação. * Deixada livre a palavra para manifestações, não
houve interesse. * Nada mais a tratar foi encerrada a presente sessão da qual foi lavrada a
presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos.
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