ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 - PMRN
Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo a
documentação de habilitação e proposta técnica, em
atendimento a Concorrência Pública nº 001/2017, que tem por
objeto CONCESSÃO COM DIREITO REAL DE USO COM
ENCARGOS DE IMÓVEIS.

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no
departamento de Licitações, em sessão pública, sob presidência do senhor Wilson Scheuer e
membros os senhores Gilmar Ulhig e Dr. Ney Manoel Sampaio reuniu-se a comissão especial
de licitação designada pela portaria nº 165/2015 para proceder ao recebimento dos envelopes
nº 1 e nº 2 a serem entregues pelas proponentes interessadas no objeto da concorrência nº
001/2017, que tem por objeto a concessão não remunerada de incentivos econômicos, através
da Concessão com Direito Real de Uso com Encargos de bens públicos, visando o
desenvolvimento econômico e social do Município, mediante a implantação ou ampliação no
Município de unidade industrial dos seguintes bens imóveis: LOTE 1: “Parte ideal do imóvel
urbano registrado matriculado sob nº 12.791 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Rio Negro, de propriedade do Município de Rio Negro nomeado como LOTE 7B com a
área de 5.000,00m2, situado de frente para a rua José Jaime Ruthes lado ímpar esquina com a
rua Homero Martins lado ímpar, no bairro Tijuco Preto, nesta cidade, com a seguinte
descrição: Faz frente de 58,28m para a rua José Jaime Ruthes. Divisa pelo lado direito em
78,35m com a rua Homero Martins. Divisa pelo lado esquerdo em 94,30m com o lote 7-A do
mesmo desmembramento. Faz fundos de 60,20m com o lote 7-A do mesmo
desmembramento. Avaliado em R$ 250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais).LOTE
2:“Parte ideal do imóvel urbano registrado matriculado sob nº 14.268 no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Rio Negro, de propriedade do Município de Rio Negro nomeado
como LOTE 9A-2-3 com a área de 3.983,00m2, situado de frente para a rua projetada “B”
distando 193,60m da esquina da rua José Jaime Ruthes lado par, no bairro Tijuco Preto, nesta
cidade, com a seguinte descrição: Marco 20 – 19 em azimute de 220º25’ na extensão de
62,55m fazendo frente para a rua projetada “B”. Marco 19 – 13 em azimute de 126º21’ na
extensão de 7,80m divisando com o lote 9A-1 da mesma matrícula. Marco 13 – 15 em
azimute de 126º21’ na extensão de 59,00m divisando com o imóvel de Aníbal Pinto Cordeiro
Neto. Marco 15 – 21 em azimute de 225º49’ na extensão de 63,25m divisando com a Reserva
Florestal Legal cedida ao lote 9A-1 da mesma matrícula. Marco 21 – 20 em azimute de
306º21’ na extensão de 60,85m divisando com o lote 9A-2-4 do mesmo desmembramento.
Avaliado em R$ 199.150,00(cento e noventa e nove mil, cento e cinquenta reais).LOTE
3:“Parte ideal do imóvel urbano registrado matriculado sob nº 14.268 no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Rio Negro, de propriedade do Município de Rio Negro nomeado
como LOTE 9A-2-4 com a área de 4.431,70m2, situado de frente para a rua projetada “B”
distando 50,50m da esquina da rua projetada “A”, no bairro Tijuco Preto, nesta cidade, com a
seguinte descrição: Marco 08 – 20 em azimute de 306º21’ na extensão de 12,00m fazendo
frente para a rua projetada “B”. Marco 20 – 21 em azimute de 306º21’ na extensão de 60,85m
divisando com o lote 9A-2-3 do mesmo desmembramento. Marco 21 – 14 em azimute de
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225º49’ na extensão de 49,25m divisando com a Reserva Florestal Legal cedida ao lote 9A-1
da mesma matrícula. Marco 14 – 12 em azimute de 224º51’ na extensão de 17,00m divisando
com a Reserva Florestal Legal cedida ao lote 9A-2 da mesma matrícula. Marco 12 – 07 em
azimute de 309º39’ na extensão de 66,60m divisando com o imóvel de Mapi
Administradora de Imóveis Ltda EPP. Marco 07 – 08 em azimute de 309º39’ na extensão de
61,70m divisando com o lote 9A-2-2 do mesmo desmembramento. Avaliado em R$
221.585,00(duzentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais). LOTE 4:“Parte
ideal do imóvel com área total de 72.650,00m2, matriculado sob nº 18.484 no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Rio Negro, de propriedade do Município de Rio Negro
situado de frente para a rua Ervino Swarowski a 246,90 da esquina da rua Vereador Roland
Von Linsingen lado par, no bairro Volta Grande, nesta cidade, desmembrado do lote nº B5-A
nomeado como LOTE B5-A-2: Terreno urbano com a área de 5.070,70m2, situado de frente
para a rua Ignácio Kalinowski, lado ímpar distando 71,70m da esquina da Av. Gen. Luiz
Carlos Pereira Tourinho, lado par, no bairro Volta Grande, nesta cidade, com a seguinte
descrição: Marco 2-36 em azimute de 71º08’ na extensão de 49,90m com a rua Ignácio
Kalinowski. Marco 36-37 em azimute 180º00’ na extensão de 106,30m com o imóvel João
Maria Taborda. Marco 37-20 em azimute 238º24’ na extensão de 6,30m com o imóvel do
Jóquei Clube Rionegrense. Marco 20-19 em azimute 253º04’ na extensão de 35,40m com o
imóvel do Jóquei Clube Rionegrense. Marco 19-3 em azimute 263º44’ na extensão de 8,05m
com o imóvel do Jóquei Clube Rionegrense. Marco 3-2 em azimute 0º00’ na extensão de
104,65m divisando com o lote B5-A-3. Avaliado em R$ 354.949,00(trezentos e cinquenta e
quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais). LOTE 5: “Parte ideal do imóvel com área
total de 72.650,00m2, matriculado sob nº 18.484 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Rio Negro, de propriedade do Município de Rio Negro situado de frente para a
rua Ervino Swarowski a 246,90 da esquina da rua Vereador Roland Von Linsingen lado par,
no bairro Volta Grande, nesta cidade, desmembrado do lote nº B5-A nomeado como LOTE
B5-A-3: Terreno urbano com a área de 4.333,80m2, situado de frente para a rua Ignácio
Kalinowski, lado ímpar distando 121,60m da esquina da Av. Gen. Luiz Carlos Pereira
Tourinho, lado par, no bairro Volta Grande, nesta cidade, com a seguinte descrição: Marco 12 em azimute de 71º08’ na extensão de 49,10m com a rua Ignácio Kalinowski. Marco 2-3 em
azimute 180º00’ na extensão de 104,65m divisando com o lote B5-A-2. Marco 3-18 em
azimute 276º47’ na extensão de 45,30m com o imóvel do Jóquei Clube Rionegrense. Marco
18-1 em azimute 358º57’ na extensão de 81,60m com o imóvel do Jóquei Clube Rionegrense.
Avaliado em R$ 303.366,00(trezentos e três mil, trezentos e sessenta e seis reais). * Senhor
presidente verificou junto ao departamento de protocolo o recebimento de envelopes e
recebeu a informação de que não consta mais nenhum envelope protocolado. * O
Presidente verificou no processo que foram cumpridas todas as formalidades quanto a
divulgação do edital e publicação. * No inicio da sessão fez leitura sucinta do edital
informou as regras e iniciou os trabalhos. * Apresentaram-se como interessadas as empresas a
seguir relacionadas conforme o LOTE.
LOTE 01: Empresa ACE GASES LTDA EPP, representada por sua representante legal Sra.
Jucemara Teresinha Alves, inscrita no CPF/MF sob n.º 022068019-14.* Em ato contínuo,
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procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi
rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida a rubrica do senhor
representante credenciado, após acurado exame e levado em consideração os aspectos de
situação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica-financeira, tem a relatar o
seguinte: Situação Jurídica, a proponente apresentou a documentação exigida para se
habilitar a participar do julgamento da proposta técnica, que depois de examinadas foi
considerada satisfatória; Regularidade Fiscal, a proponente apresentou a documentação
exigida para se habilitar a participar do julgamento da proposta de técnica, que depois de
examinada foi considerada satisfatória. Qualificação Econômica, a proponente informou os
seguintes índices: Liquidez Geral = 14,34 / Liquidez Corrente: 9,94 / Grau de Endividamento
0,0697, que depois de examinada foi considerada satisfatória. Considerando haver somente
uma proponente para este LOTE e a mesma ter sido habilitada, não há o que se falar em prazo
de recurso quanto a habilitação, passando a seguir para abertura do envelope n.º 02 – proposta
de técnica. Aberto o envelope a proposta foi analisada detalhadamente donde extraiu-se as
seguintes informações que foram lidas em voz alta: Apresentou proposta técnica com
atendimento a todas as exigências do edital
conforme a seguir transcrito: CRITÉRIOS,
PESOS E PONTOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA:
Critérios
Pontos
Peso
Total
1.Geração de empregos diretos
30
0,25
7,5
2. Movimentação Econômica anual
100
0,25
25,0
3. Investimentos em reais (Ativos fixos)
4. Área construída m2
5. Início das edificações
6. Início das atividades

20
30
100
90

0,20
0,10
0,05
0,05

4,0
3,0
5,0
4,5

7. Benefícios fiscais e não fiscais
Total de peso e de pontos

50
-x-

0,10
1,00

5,0
54,00

*LOTE 02: apresentaram-se como interessados as seguintes empresas:
a) DIEGO GOMES 0827616868990-MEI, nome fantasia JD LAPIDES E SERVIÇOS ME,
neste ato representado por seu representante legal, Sr. Diego Gomes, inscrito no CPF/MF sob
n.º 082.761.689-90 Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a
documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e
submetida a rubrica do senhor representante credenciado, após acurado exame e levado em
consideração os aspectos de situação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômicafinanceira, tem a relatar o seguinte: Situação Jurídica, NÃO apresentou a documentação
exigida; Regularidade Fiscal, a proponente apresentou a documentação com restrições,
ausente CND Federal e Municipal. Qualificação Econômica, dispensado considerando ser
MEI. Após a análise total de seus documentos foi considerado inabilitado para apresentação
do envelope n.º 002 – proposta técnica, permanecendo o mesmo Fechado, e após o termino da
sessão poderá ser retirado pelo interessado, caso não retire após 30(trinta) dias será
inutilizado. * b)Empresa ARLETE NUMER DA TRINDADE 02862873900, nome
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fantasia: FORTE METAIS, neste ato representado por sua representante legal, Sra. Arlete
Numer da Trindade, inscrita no CPF/MF sob n.º 028.628.739-00.* Em ato contínuo,
procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi
rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida a rubrica do senhor
representante credenciado, após acurado exame e levado em consideração os aspectos de
situação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica-financeira, tem a relatar o
seguinte: Situação Jurídica, a proponente apresentou a documentação exigida para se
habilitar a participar do julgamento da proposta técnica, que depois de examinadas foi
considerada satisfatória; Regularidade Fiscal, a proponente apresentou a documentação
exigida para se habilitar a participar do julgamento da proposta de técnica, que depois de
examinada foi considerada satisfatória. Qualificação Econômica, dispensada considerando ser
MEI. Considerando haver duas proponentes para este lote foi aberto prazo de recurso quanto
a habilitação e ambos os interessados desistiram do prazo de recurso considerando os fatos
concretos apresentados na sessão, passando a seguir para abertura do envelope n.º 02 –
proposta de técnica da única empresa habilitada. Aberto o envelope a proposta foi analisada
detalhadamente donde extraiu-se as seguintes informações que foram lidas em voz alta:
Apresentou proposta técnica com atendimento a todas as exigências do edital conforme a
seguir transcrito: CRITÉRIOS, PESOS E PONTOS DE AVALIAÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA:
Critérios
Pontos
Peso
Total
1.Geração de empregos diretos
10
0,25
2,5
2. Movimentação Econômica anual
0
0,25
0
3. Investimentos em reais (Ativos fixos)
4. Área construída m2
5. Início das edificações
6. Início das atividades

0
10
80
100

0,20
0,10
0,05
0,05

0
1,0
4,0
5,0

0

0,10

0

-x-

1,00

12,50

7. Benefícios fiscais e não fiscais
Total de peso e de pontos
LOTE 03: apresentou-se como interessada a seguinte empresa:

a)Empresa MADEIREIRA ENCRUZILHADA LTDA.-ME, neste ato representada por seu
representante legal Sr. Amarildo dos Santos, inscrito no CPF/MF 905.751.139-87. .* Em ato
contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação
que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida a rubrica do senhor
representante credenciado, após acurado exame e levado em consideração os aspectos de
situação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica-financeira, tem a relatar o
seguinte: Situação Jurídica, a proponente apresentou a documentação exigida para se
habilitar a participar do julgamento da proposta técnica, que depois de examinadas foi
considerada satisfatória; Regularidade Fiscal, a proponente apresentou a documentação
exigida para se habilitar a participar do julgamento da proposta de técnica, que depois de
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examinada foi considerada satisfatória. Qualificação Econômica, a proponente informou os
seguintes índices: Liquidez Geral = 1,06 / Liquidez Corrente: 8,49/ Grau de Endividamento =
0,44, que depois de examinada foi considerada satisfatória. Considerando haver somente uma
proponente para este LOTE e a mesma ter sido habilitada, não há o que se falar em prazo de
recurso quanto a habilitação, passando a seguir para abertura do envelope n.º 02 – proposta de
técnica. Aberto o envelope a proposta foi analisada detalhadamente donde extraiu-se as
seguintes informações que foram lidas em voz alta: Apresentou proposta técnica com
atendimento a todas as exigências do edital
conforme a seguir transcrito: CRITÉRIOS,
PESOS E PONTOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA:
Critérios
Pontos
Peso
Total
1.Geração de empregos diretos
40
0,25
10,0
2. Movimentação Econômica anual
30
0,25
7,5
3. Investimentos em reais (Ativos fixos)
4. Área construída m2
5. Início das edificações
6. Início das atividades

20
40
80
100

0,20
0,10
0,05
0,05

4,0
4,0
4,0
5,0

7. Benefícios fiscais e não fiscais
Total de peso e de pontos

0
-x-

0,10
1,00

0
34,5

LOTE 04: Apresentaram-se como interessados as seguintes empresas:
a) ROBSON GREGÓRIO ME, neste ato representa por sua procuradora Sra. Maria Elisete
Rodrigues, inscrita no CPF/MF sob n.º 039.542.489-56. * Em ato contínuo, procedeu-se à
abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos
membros da comissão de licitação e submetida a rubrica do senhor representante
credenciado, após acurado exame e levado em consideração os aspectos de situação jurídica,
regularidade fiscal e qualificação econômica-financeira, tem a relatar o seguinte: Situação
Jurídica, a proponente apresentou a documentação exigida para se habilitar a participar do
julgamento da proposta técnica, que depois de examinadas foi considerada satisfatória;
Regularidade Fiscal, a proponente apresentou a documentação exigida para se habilitar a
participar do julgamento da proposta de técnica, que depois de examinada foi considerada
satisfatória. Qualificação Econômica, a proponente informou os seguintes índices: Liquidez
Geral = 1,01 / Liquidez Corrente: 1,01 / Grau de Endividamento 0,99, que depois de
examinada foi considerada insatisfatória, pois conforme previsão editalícia o índice de grau
de endividamento não poderia ser superior a 0,50, que diante dos fatos foi considerado
inabilitado para apresentação do envelope n.º 002 – proposta técnica, permanecendo o
mesmo Fechado, e após o termino da sessão poderá ser retirado pelo interessado, caso não
retire após 30(trinta) dias será inutilizado.
b)Empresa JEFERSON LOPES –MEI, neste ato representada por seu representante legal
Sr. Jeferson Lopes, 036.598.569.40, .* Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos
envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da
comissão de licitação e submetida a rubrica do senhor representante credenciado, após
5
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acurado exame e levado em consideração os aspectos de situação jurídica, regularidade fiscal
e qualificação econômica-financeira, tem a relatar o seguinte: Situação Jurídica, a
proponente apresentou a documentação exigida para se habilitar a participar do julgamento da
proposta técnica, que depois de examinadas foi considerada satisfatória; Regularidade Fiscal,
a proponente apresentou a documentação exigida para se habilitar a participar do julgamento
da proposta de técnica, que depois de examinada foi considerada satisfatória. Qualificação
Econômica, dispensada considerando ser MEI. passando a seguir para abertura do envelope
n.º 02 – proposta de técnica. Aberto o envelope a proposta foi analisada detalhadamente donde
extraiu-se as seguintes informações que foram lidas em voz alta: Apresentou proposta técnica
com atendimento a todas as exigências do edital
conforme a seguir transcrito:
CRITÉRIOS, PESOS E PONTOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA
PROPOSTA:
Critérios
Pontos
Peso
Total
1.Geração de empregos diretos
30
0,25
7,5
2. Movimentação Econômica anual
20
0,25
5,0
3. Investimentos em reais (Ativos fixos)
4. Área construída m2
5. Início das edificações
6. Início das atividades

20
20
30
90

0,20
0,10
0,05
0,05

4,0
2,0
1,5
4,5

7. Benefícios fiscais e não fiscais
Total de peso e de pontos

30
-x-

0,10
1,00

3,0
27,5

c) Empresa DDVISION ME, neste ato representada por sua representante legal Srta.Darliane
Vinotti, inscrita no CPF/MF sob n.º 009.810.209-50. * Em ato contínuo, procedeu-se à
abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos
membros da comissão de licitação e submetida a rubrica do senhor representante
credenciado, após acurado exame e levado em consideração os aspectos de situação jurídica,
regularidade fiscal e qualificação econômica-financeira, tem a relatar o seguinte: Situação
Jurídica, a proponente apresentou a documentação exigida para se habilitar a participar do
julgamento da proposta técnica, que depois de examinadas foi considerada satisfatória;
Regularidade Fiscal, a proponente apresentou a documentação exigida para se habilitar a
participar do julgamento da proposta de técnica, que depois de examinada foi considerada
satisfatória. Qualificação Econômica, a proponente informou os seguintes índices: Liquidez
Geral = 8,24 / Liquidez Corrente: 9,51 / Grau de Endividamento = 012, atendendo as
condições editalícias, passando a seguir para abertura do envelope n.º 02 – proposta de
técnica. Aberto o envelope a proposta foi analisada detalhadamente donde extraiu-se as
seguintes informações que foram lidas em voz alta: Apresentou proposta técnica com
atendimento a todas as exigências do edital
conforme a seguir transcrito: CRITÉRIOS,
PESOS E PONTOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA:
Critérios
Pontos
Peso
Total
1.Geração de empregos diretos
40
0,25
10,0
6

2. Movimentação Econômica anual
3. Investimentos em reais (Ativos fixos)
4. Área construída m2
5. Início das edificações
6. Início das atividades

30
50
100
100
100

0,25
0,20
0,10
0,05
0,05

7,5
10,0
10,0
5,0
5,0

7. Benefícios fiscais e não fiscais
Total de peso e de pontos

30
-x-

0,10
1,00

3,0
50,50

LOTE 05: Apresentaram-se como interessados as seguintes empresas:
a) MIRAGEM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME, sem
representante na sessão. * Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1
contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de
licitação e submetida a rubrica do senhor representante credenciado, após acurado exame e
levado em consideração os aspectos de situação jurídica, regularidade fiscal e qualificação
econômica-financeira, tem a relatar o seguinte: Situação Jurídica, a proponente apresentou a
documentação exigida para se habilitar a participar do julgamento da proposta técnica, que
depois de examinadas foi considerada satisfatória; Regularidade Fiscal, a proponente
apresentou a documentação exigida para se habilitar a participar do julgamento da proposta de
técnica, que depois de examinada foi considerada satisfatória. Qualificação Econômica, a
proponente informou os seguintes índices: Liquidez Geral = 1,17 / Liquidez Corrente: 1,17 /
Grau de Endividamento = 0,00, atendendo as condições editalícias, passando a seguir para
abertura do envelope n.º 02 – proposta de técnica. Aberto o envelope a proposta foi analisada
detalhadamente donde e verificou-se que a empresa não apresentou o TERMO DE
COMPROMISSO conforme previsto no item 7.10.3, estando desta forma desclassificada.
b) Empresa 3D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.ME, neste
ato representada por sua representante legal Sr. Fernando Kormann, inscrito no CPF/MF sob
n.º 936.239.419-72. * Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a
documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e
submetida a rubrica do senhor representante credenciado, após acurado exame e levado em
consideração os aspectos de situação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômicafinanceira, tem a relatar o seguinte: Situação Jurídica, a proponente apresentou a
documentação exigida para se habilitar a participar do julgamento da proposta técnica, que
depois de examinadas foi considerada satisfatória; Regularidade Fiscal, a proponente
apresentou a documentação exigida para se habilitar a participar do julgamento da proposta de
técnica, que depois de examinada foi considerada satisfatória. Qualificação Econômica, a
proponente informou os seguintes índices: Liquidez Geral = 5,61 / Liquidez Corrente: 5,61 /
Grau de Endividamento = 0,18, atendendo as condições editalícias, passando a seguir para
abertura do envelope n.º 02 – proposta de técnica. Aberto o envelope a proposta foi analisada
detalhadamente donde extraiu-se as seguintes informações que foram lidas em voz alta:
Apresentou proposta técnica com atendimento a todas as exigências do edital conforme a
seguir transcrito: CRITÉRIOS, PESOS E PONTOS DE AVALIAÇÃO E
CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA:
Critérios
Pontos
Peso
Total
1.Geração de empregos diretos
10
0,25
2,5
7

2. Movimentação Econômica anual
3. Investimentos em reais (Ativos fixos)
4. Área construída m2
5. Início das edificações
6. Início das atividades

10
30
20
60
100

0,25
0,20
0,10
0,05
0,05

2,5
6,0
2,0
3,0
5,0

7. Benefícios fiscais e não fiscais
Total de peso e de pontos

50
-x-

0,10
1,00

5,0
26,0

c) Empresa AGRO TRANSPORTES LTDA.ME, neste ato representada por seu
procurador Sr. MARCIO SCHUTZKY , inscrito no CPF/MF sob n.º 541.502.569-34. * Em
ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de
habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida a rubrica
do senhor representante credenciado, após acurado exame e levado em consideração os
aspectos de situação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica-financeira, tem a
relatar o seguinte: Situação Jurídica, a proponente apresentou a documentação exigida para
se habilitar a participar do julgamento da proposta técnica, que depois de examinadas foi
considerada satisfatória; Regularidade Fiscal, a proponente apresentou a documentação
exigida para se habilitar a participar do julgamento da proposta de técnica, que depois de
examinada foi considerada satisfatória. Qualificação Econômica, a proponente informou os
seguintes índices: Liquidez Geral = 6,86 / Liquidez Corrente: 6,86 / Grau de Endividamento
= 0,05, atendendo as condições editalícias, passando a seguir para abertura do envelope n.º 02
– proposta de técnica. Aberto o envelope a proposta foi analisada detalhadamente donde
extraiu-se as seguintes informações que foram lidas em voz alta: Apresentou proposta técnica
com atendimento a todas as exigências do edital
conforme a seguir transcrito:
CRITÉRIOS, PESOS E PONTOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA
PROPOSTA:
Critérios
Pontos
Peso
Total
1.Geração de empregos diretos
20
0,25
5,0
2. Movimentação Econômica anual
60
0,25
15,0
3. Investimentos em reais (Ativos fixos)
4. Área construída m2
5. Início das edificações
6. Início das atividades

10
10
70
100

0,20
0,10
0,05
0,05

2,0
1,0
3,5
5,0

7. Benefícios fiscais e não fiscais
Total de peso e de pontos

50
-x-

0,10
1,00

5,0
36,50

Considerando o acima registrado foi questionado aos participantes se renunciam do prazo de
recurso quanto a fase habilitatória do que foi por todos renunciado. Quanto a análise das propostas
técnicas foi emitido tabela para verificação da pontuação técnica do que todos também tomaram
conhecimento, os documentos e propostas técnicas foram rubricados por todos os presentes. *
Considerando a especificidades das documentações apresentadas e considerando também que em
alguns lotes houve mais que uma proposta a comissão especial de licitação fará analise
pormenorizada dos indicadores das propostas técnicas bem como a comparação entre elas e
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divulgará o resultado do presente certame através de divulgação na pagina oficial do município,
qual seja www.rionegro.pr.gov.br, e no Diário Oficial do Município – DOM, site
www.diariomunicipal.com.br/amp bem como relatório impresso no átrio da prefeitura. Após a
divulgação do resultado oficial caberá recurso no prazo de 05(cinco) dias úteis. Após o processo
será remetido ao executivo municipal para que o mesmo proceda à homologação. * Deixada livre a
palavra para manifestações, não houve interesse. * Nada mais a tratar foi encerrada a presente
sessão da qual eu Isabel Cristina Souza, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata que após lida e
achada conforme vai assinada por todos.

Wilson Scheuer
Presidente

Gilmar Ulhig
Membro

Dr. Ney Manoel Sampaio
Membro

ACE GASES LTDA EPP
Jucemara Teresinha Alves

DIEGO GOMES 0827616868990-MEI
Diego Gomes

ARLETE NUMER DA TRINDADE 02862873900
Arlete Numer da Trindade

MADEIREIRA ENCRUZILHADA LTDA.-ME,
Amarildo dos Santos

ROBSON GREGÓRIO ME,
Sra. Maria Elisete Rodrigues

DDVISION ME,
Darliane Vinotti
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3D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.ME
Fernando Kormann

AGRO TRANSPORTES LTDA.ME
MARCIO SCHUTZKY

JEFERSON LOPES –MEI
Jeferson Lopes

ISABEL CRISTINA SOUZA
Secretária ad hoc
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