ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2015 - PMRN
Ata da sessão de JULGAMENTO dos documentos de habilitação em atendimento a
Concorrência Pública nº 005/2015, que tem por objeto Execução de Projeto de
Recapeamento e Pavimentação Asfáltica / PARANACIDADE.
Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de
Licitação, para juntamente com os servidores que assinam a presente ata analisar e julgar os documentos de habilitação apresentados para
participação da licitação em epígrafe. Após acurada analise chegou-se a

seguinte conclusão:

As proponentes R.CORDEIROS

CONSTRUTORA LTDA., e CAMPINA GRANDE E ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. foram habilitadas considerando terem
apresentado adequadamente os documentos relativos a 1)Situação Jurídica; 2) Regularização Fiscal e Trabalhista; 3) Qualificação Técnica; e
4) Qualificação Econômica Financeira. * A proponente PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA. foi inabilitada considerando restrições em
sua documentação referente a 3) Qualificação Técnica , no quesito “Declaração de Responsabilidade Técnica” foi entregue sem anuência
da profissional indicada como responsável técnica pela execução do objeto desta licitação, inviabilizando desta forma sua habilitação.
Desta análise será emitido Relatório de Habilitação o qual será publicado no site oficial do município - www.rionegro.pr.gov.br e no Diário
Oficial dos

Municípios do Paraná – www.diariomunicipal.com.br/amp.

Decorrido o prazo para apresentação de recursos quanto a

habilitação a data para abertura do envelope n.º 02 será divulgada através de aviso convocatório que será publicado nos endereços eletrônicos
já mencionados, com antecedência mínima de 24(vinte e quatro) horas. 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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