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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 002/2014
Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta de
preço, em atendimento a Concorrência Pública nº 002/2014, que tem por objeto
CONCLUSÃO da Construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Área Total de
Construção: A: 1.373,51m².
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas,
no Departamento de Licitações, em sessão pública, sob presidência da Senhora Márcia
Adriane Alves reuniram-se os membros da Comissão de Licitação designada pela Portaria
n.º 028/2014 de 13 de janeiro de 2014, sendo Claudinéia Radunz, Kelly Cristiane Peters
e Vanessa Train da Fontoura como membros, para juntamente com o Sr. Francisco José
Moreira, procurador, procederem ao recebimento dos envelopes de proposta e habilitação
entregues pelas eventuais proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência
Pública supra citada. Aberta a sessão pela Senhora presidente, a mesma analisando o
processo licitatório observou que houve a divulgação do aviso em todos os jornais e
também no site do Município www.rionegro.pr.gov.br, todos estes procedimentos
comprovados no processo. Decorrido o prazo legal, apresentaram-se como proponentes as
empresas: 1)TECNICA RIOGRANDENSE DE OBRAS LTDA. EPP, representada pelo
Sr. Jorge Albino Matzembacher, credenciado por carta e documento de identificação, e
2) FERRAÇO ENGENHARIA LTDA. , representada pelo Sr. Carlos Eduardo Cavalheiro,
responsável legal credenciado através do contrato social e documento de identificação,
ambos apresentados a presidente da sessão. Recebido os envelopes pelo departamento de
protocolo do município, a presidente deu inicio a sessão fazendo leitura suscinta do edital e
abrindo os envelopes contendo a documentação das proponentes. Após analise dos
documentos os mesmos foram apresentados de acordo com o edital e as duas proponentes
foram habilitadas. Disponibilizados os documentos para análise e rubrica dos
representantes das proponentes ambos rubricaram e renunciaram expressamente do prazo
de recurso quanto a habilitação. Na sequencia foram abertos os envelopes contendo as
propostas de preços, que foram analisadas pela comissão, e lidos os preços em voz alta
para conhecimento de todos, conforme a seguir: 1ª Classificada: FERRAÇO
ENGENHARIA LTDA., que apresentou proposta no valor de R$ 1. 490.079,06(hum
milhão, quatrocentos e noventa mil, setenta e nove reais e seis centavos), atendendo o
prazo de execução conforme edital, e 2ª CLASSIFICADA: TECNICA RIOGRANDENSE
DE OBRAS LTDA. EPP , que apresentou proposta no valor de R$ 1.491.513,23 (hum
milhão, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos e treze reais e vinte e três centavos),
atendendo o prazo de execução conforme edital.
Na sequencia as propostas foram
rubricadas pelos membros da comissão de licitação, proponentes e procurador jurídico. As
propostas serão encaminhadas a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e
Habitação para serem analisadas pela equipe técnica a fim de conferencia e ratificação.
Após a analise o processo deverá ser encaminhado para homologação. Considerando a
urgência na retomada da obra, a presidente da comissão de licitação, questiona os
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proponentes se renunciam do direito do prazo de recurso quanto as propostas, e ambos
responderam expressamente que renunciam. Deixada a palavra livre e como não houve
manifestações, foi encerrada a presente sessão da qual foi redigida a presente ata que vai
assinada por todos.
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