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 006/2017

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, em sessão
pública, sob presidência do Senhor Lucas Dominguez Cordeiro e membros Janice Sconieczny
Grein 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 006/2017, que trata da REVISÃO
DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO * Aberta à sessão pelo Senhor
presidente, o mesmo 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) LÍDER
ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES EIRELI - ME, representando pelo Sr. Robson
Ricardo Resende e 2) DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, sem
representante. A seguir, Foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e
representantes presentes. 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
representantes presentes. A comissão examinou os documentos e constatou que a empresa LÍDER
ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES EIRELI - ME apresentou os documentos conforme o
solicitado no edital e está habilitada. A empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA
LTDA - EPP apresentou o Coordenador da equipe técnica, porém ele não tem acervo técnico
como coordenador, não apresentou Engenheiro Ambiental conforme o exigido no item d.4 do
edital e apresentou as declarações exigidas no item 8.1.5 com assinatura de procurador e não
apresentou a procuração autorizando as assinaturas. Considerando os fatos a comissão declara
inabilitada a empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – EPP. Como a
empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – EPP não tem representante na
sessão e não apresentou o Termo de Renúncia quanto à habilitação, fica aberto o prazo de
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05(cinco) dias úteis para que a empresa apresente ou não recurso quanto a sua inabilitação. A
sessão de abertura dos envelopes de proposta será no dia 26/09/2017 neste mesmo horário e local.
Nada mais a tratar foi encerrada a presente sessão da qual foi lavrada a presente ata que após lida e
achada conforme vai assinada por todos.
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