ATA DE REUNIÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2018

Aos 24(vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 10(dez) horas,
em sessão pública, sob presidência da Senhora Márcia Adriane Alves e membros Carolina Valério
Soares e Lucas Dominguez Cordeiro, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria
nº 001/2018 para proceder a abertura dos envelopes nº 2 entregue pela única proponente
interessada na execução do objeto da CONCORRÊNCIA nº 002/2018. * Aberta a sessão a
Senhora presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à habilitação,
considerando a única proponente interessada ter resolvido as pendências relativas as CND’s
Federal, Estadual e Municipal, conforme documentos anexos ao processo, questão esta amparada
pela Lei 123/2016, lei que ampara a Micro e Pequena Empresa, com anuência do Departamento
Jurídico do Paranacidade. * Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 2 contendo
a proposta de preço, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: 1) REAL TELAS
COMERCIO DE TELAS E ARAMES LTDA - ME, que apresentou proposta no valor global
de R$ 381.212,42 (trezentos e oitenta e um mil duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos).
*A proposta foi analisada e rubricada pela comissão de licitação e estando de acordo com o edital
e sendo a única proponente foi declarada vencedora do referido certame. Na sequencia a
presidente determina que os documentos sejam encaminhados ao Departamento Jurídico do
Paranacidade conforme rotina de processos licitatórios autorizados pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano – SEDU, para que o Departamento Jurídico do Paranacidade através do
SAM, analise e se assim julgar procedente emita a autorização para homologação. Deixada livre a
palavra, e como ninguém se manifestou a presidente lavrou a presente ata que lida e achada
conforme, vai assinada pela mesma e pelos membros da comissão de licitação.
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