ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2014 - 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 (06 SALAS), com aproximadamente
854,24m², localizada na Rua José Pedro Grein esquina com a
Rua Profª Zaide Ferreira Malutta s/nº, no Bairro Volta Grande,
neste Município.
Aos vinte e três 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 007/2014. Aberta a sessão pela
senhora presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: AUERSVALDT
CONSTRUÇÕES LTDA, representada pelo senhor João Pedro Auersvaldt; BRUVETEC
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP., representada pelo senhor Marcion Luiz Veiga;
CONSTRUTORA SAN REMO LTDA. – ME., representada pelo senhor Rafael Sonaglio; F.F
RAMOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP representada pelo senhor Marco Aurélio Ferrari
Ramos; J LUMA CONSTRUTORA LTDA – ME representada pelo senhor Elvino Augusto Junior;
MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS – ME, representada pelo senhor Antonio Roberto de
Oliveira Rocha; MILDENBERGER CONSTRUÇÕES E SONORIZAÇÃO LTDA – ME representada
pela senhora Terezinha Turchen Mildenberger. Todos devidamente credenciados 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 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 as empresas habilitadas
foram: Bruvetec Engenharia e Construções Ltda – EPP, Construtora San Remo Ltda – ME, J Luma
Construtora Ltda – ME; Marco Antonio Ferrari Ramos – ME e Mildenberger Construções E
Sonorização Ltda – ME. Já as seguintes proponentes foram inabilitadas pelos respectivos motivos:
AUERSVALDT CONSTRUÇÕES LTDA não comprovou possuir capital social conforme exigência
do item 5.3.1 – Comprovante de que a proponente possui capital social e/ou patrimônio líquido igual
ou superior a 10% do Preço Máximo, comprovados através dos dados apresentados no item 5.3.3; e
também não apresentou certidão negativa expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos conforme
exigência do item 5.3.2 – Certidão negativa expedida pelo Cartório de Títulos e Protestos do
município sede da Licitante. F.F RAMOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA pelo não atendimento do
item 5.4.”d” na integra, ou seja, a declaração veio sem firma reconhecida. Após a comissão divulgar
em voz alta a todos os proponentes o resultado da habilitação, foi aberto para manifestações de todas
as proponentes quanto a concordância ou não com a decisão. Todos os proponentes inclusive os
inabilitados não se pronunciaram com intenção de interpor recurso quanto a habilitação, razão pelo
qual foi dado prosseguimento a sessão com a abertura dos envelopes de propostas de preços dos
proponentes habilitados, do que foram todos lidos em voz alta e bom som para que todos tomassem
conhecimento. Todos os proponentes apresentaram sua proposta conforme solicitado no edital, e a

classificação segue conforme adiante: 1ª Classificada: CONSTRUTORA SAN REMO LTDA –
ME,que apresentou proposta no valor de R$ 862.000,00(oitocentos e sessenta e dois mil reais), 2ª
Classificada: MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS – ME, que apresentou proposta no valor de R$
872.765,86 (oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis
centavos); 3ª Classificada: MILDENBERGER CONSTRUÇÕES E SONORIZAÇÃO LTDA – ME.,
que apresentou proposta no valor de R$ 912.456,79(novecentos e doze mil, quatrocentos e cinqüenta e
seis reais e setenta e nove centavos); 4ª Classificada: J LUMA CONSTRUTORA LTDA – ME., que
apresentou proposta no valor de R$ 931.281,77(novecentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e um
reais e setenta e sete centavos); 5ª Classificada: BRUVETEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA – EPP., que apresentou proposta no valor de R$ 991.481,21(novecentos e noventa e um mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos). Todas as propostas foram disponibilizadas
para exame e rubrica dos proponentes. A proposta vencedora 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 exeqüibilidade e também conferencia de planilhas. 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, os representantes das
empresas inabilitadas solicitaram a devolução do envelope propostas de preços, o que foi acatado pela
comissão e devolvido. * 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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