ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2014
Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo a
proposta de preço e os documentos de habilitação, em
atendimento a Tomada de Preços nº 022/2014, que tem por
objeto a Execução de Pavimentação Asfáltica (Recapeamento) de
Via Urbana – Diversas Ruas, com área de 6.992,20 m².

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, no
Departamento de Licitações, em sessão pública, sob presidência da Senhora Fernanda Moreira
Minski, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação designada pela Portaria n.º 028/2014 de
13 de janeiro de 2014, sendo Kelly Cristiane Peters e Carolina Valério Soares, para proceder ao
recebimento dos envelopes de proposta e habilitação entregue pela proponente interessada na
execução do objeto do Tomada de Preços nº 022/2014. 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. * Efetuou a entrega dos envelopes no PROTOCOLO a empresa 1)
CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, representada pelo Sr. ELIMAR
SCHELBAUER. * A presidente da Comissão de Licitação juntamente com os membros da
comissão, em análise aos envelopes verificou que a empresa entregou os seus envelopes dentro do
prazo previsto como máximo do edital. * Aberto o envelope de documentação da proponente, os
mesmos foram analisados pela comissão de licitação e representante da proponente presente. Após
análise dos documentos a empresa foi habilitada, considerando atender plenamente os requisitos do
edital. * Considerando a presença de apenas uma proponente e a mesma ter sido habilitada não há o
que se falar em recurso da fase habilitatória, razão pela qual foi dado prosseguimento a sessão com
a abertura do envelope proposta de preços. * Aberto o envelope proposta de preço registramos o
seguinte: 1) CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, que apresentou
proposta no valor de R$ 263.220,84 (duzentos e sessenta e três mil duzentos e vinte reais e oitenta e
quatro centavos), com prazo de validade de 60 dias, e demais itens conforme edital. A única
proposta foi classificada e 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. Após este parecer o processo será remetido ao executivo municipal para que o
mesmo proceda à homologação do processo.
* 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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