ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 - PMRN

Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo a
documentação

de

habilitação

e

proposta

técnica,

em

atendimento a Concorrência Pública nº 003/2017, que tem por
objeto CONCESSÃO COM DIREITO REAL DE USO COM
ENCARGOS DE IMÓVEIS.

Aos quatorze dias do mês de novembro 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 Frederico Mercer Guimarães Júnior, reuniu-se a comissão
especial de licitação designada pela portaria nº 165/2015 e 652/2017, para proceder ao recebimento
dos envelopes nº 1 e nº 2 a serem entregues pelas proponentes interessadas no objeto da
concorrência nº 003/2017, 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:

“Uma área de terra

em comum em uma área maior com 4.000,34m² situada de frente para a rua José Jaime Ruthes lado
par, esquina da rua Miguel Valério lado par, no Tijuco Preto, nesta cidade, objeto da matricula nº
20.779 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Negro - Paraná, avaliado em R$
200.017,00 (duzentos mil e dezessete 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. * Apresentou-se como
interessada na concessão somente a empresa

“SÃO BENTO INSPEÇÕES VEICULARES –

ME”, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 07.987.927/0001-06, neste ato representada por seu
representante legal KARIAN REGINA WAN DALL GONÇALVES, inscrita no CPF/MF sob
número 734.318189-00. * Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a
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documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida
a rubrica da representante credenciada, 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 = 2,00 /
Liquidez Corrente: 4,25 / Grau de Endividamento 0,15, que depois de examinada foi considerada
satisfatória. Considerando haver somente uma proponente 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
1.Geração de empregos diretos
2. Movimentação Econômica anual
3. Investimentos em reais (Ativos fixos)
4. Área construída m2
5. Início das edificações
6. Início das atividades

Pontos
20
30

Peso
0,25
0,25

Total
5,0
7,5

60
50
100
100

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

12,0
5,0
5,0
5,0

7. Benefícios fiscais e não fiscais
50
0,10
5,0
Total de peso e de pontos
-x1,00
44,5
Quanto a análise da proposta técnica 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 haver somente uma proponente interessada e a mesma se
adequar a todas as exigências editalícias, fica adjudicado o resultado da presente licitação a empresa
“SÃO BENTO INSPEÇÕES VEICULARES – ME”, cujo resultado do presente certame será
divulgado 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 resultado 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
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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

Frederico Mercer Guimarães Júnior

Membro

Membro

KARIAN REGINA WAN DALL GONÇALVES
SÃO BENTO INSPEÇÕES VEICULARES – ME

ISABEL CRISTINA SOUZA
Secretária ad hoc
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