Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2,
contendo a documentação e as propostas de preços, em
atendimento ao edital de Tomada de Preços nº 005/2017

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, em sessão
pública, sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza, e membros Lucas Dominguez Cordeiro
e Claudinéia Radunz, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 001/2017 para
proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na
execução do objeto da Tomada de Preços nº 005/2017, que trata

DE SERVIÇOS DE

CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO – PORTE I – (UPA I)², conforme especificações dos serviços a executar,
quadro geral de orçamentos, cronograma físico-financeiro e cronograma financeiro, anexos
ao edital. * Aberta a sessão pela Senhora presidente, a mesma recebeu da Servidora Lotada no
Protocolo, os envelopes devidamente entregues dentro do prazo estipulado conforme inserção do
relógio digital nos mesmos, o que foi conferido na presença de todos. Apresentaram-se como
proponentes as empresas: 1)PROJEGAS – PROJETOS E INSTALAÇÕES DE GASES LTDA EPP, representada pelo Sr. Douglas Plusek, e 2) RHOMA Produtos e Equipamentos Hospitalares
Ltda. , representada pela Sra. Sonia Aparecida Carvalho Ribeiro . A seguir, foram rubricados os
envelopes nº 2 pela comissão de licitação e representantes presentes. Em ato contínuo, procedeuse à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foram rubricadas
pelos membros da comissão de licitação a qual examinou-os

e constatou

o seguinte: A

proponente RHOMA apresentou o Certificado de Cadastro de Fornecedor emitido pelo Município
de Curitiba, porém vencido em data de 26/07/2017, a proponente PROJEGAS, não apresentou o
Certificado de Cadastro de Fornecedor, diante do exposto, a comissão analisando os documentos
observou que ambas apresentaram o Cadastro do CICAD – Constando a Inscrição Cadastral na
Receita Estadual do Estado do Paraná. * Também ainda na analise dos documentos, no que diz
respeito a qualificação técnica a comissão se deparou com a seguinte situação: A proponente
PROJEGAS não apresentou atestado de capacidade técnica, porém seu registro no CREA
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constando como responsável Técnico o Engenheiro Roberto Pedrosa Luparelli, e a empresa
RHOMA apresentou Atestado de Capacidade Técnica, em nome da Empresa , através do
Engenheiro Roberto Pedrosa Luparelli, sem a vinculação do referido engenheiro. Diante dos fatos
e considerando a situação inédita a comissão de licitação e a dificuldade de análise dos fatos, os
autos do processo serão remetidos ao Departamento Jurídico para analise da documentação e
emissão de parecer para que a comissão de licitação possa proceder sua decisão quanto a fase
habilitatória.

Os envelopes contendo as propostas de preços ficarão sob a guarda da comissão.

Perguntado aos representantes se tinham algo a registrar, ambos disseram que não. Nada mais a tratar
foi encerrada a presente sessão do que foi redigida a presente ata, que após lida e achada conforme vai
assinada por todos.
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