MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – ESTADO DO PARANÁ
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2016

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 007/2016-PMRN

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 09 horas, em sessão pública,
sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza e membros Carolina Valério Soares e Fernanda
Moreira Minski reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 002/2016 para
proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na
execução do objeto da Tomada de Preços nº 007/2016, qual seja: EXECUÇÃO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SAM 60 – PARANACIDADE. Aberta a sessão pela Senhora
presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: 1)GUAIRACÁ ENGENHARIA
LTDA. ME., representada neste ato pelo Sr. Vilson Antonio Rodrigues, sócio proprietário; e 2)
J. DOS SANTOS EPP – CONCÓRDIA –POÇOS ARTESIANOS, representada neste ato pelo
Sr. Jocemir dos Santos, sócio proprietário.
*A entrega dos envelopes nº 1 e nº 2 ocorreu no
protocolo geral até as 9:00h, do que os envelopes foram autenticadas com relógico protocolizador.
Decorrido o prazo para protocolo a servidora responsável pelo mesmo, compareceu no
Departamento de Licitações e entregou os envelopes do que a presidente verificou que todos foram
entregues devidamente até as 9:00h conforme previsão do edital . *A seguir, foram rubricados os
envelopes nº 2 pela comissão de licitação e representantes das proponentes que assim desejaram. *
Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de
habilitação das proponentes e registrou-se o seguinte: Considerando ambas terem apresentado toda
a documentação conforme exigências editalícias a presidente em conjunto com os demais membros
da comissão declarou as proponentes habilitadas, apresentado a documentação as representantes das
proponentes ambos concordaram com a decisão da comissão renunciando expressamente do prazo
de recurso relativo a fase habilitatória, razão pelo que a presidente prosseguiu com os tramites
dando inicio a abertura dos envelopes n.º 02 – proposta de preços, lendo-se em voz alta os preços
globais propostos, a saber: 1) GUAIRACÁ ENGENHARIA LTDA. ME . que apresentou
proposta no valor de R$ 452.962,17 ( quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e
dois reais e dezessete centavos), prazo de execução 180(cento e oitenta)dias, e atendendo os
demais requisitos do edital
e
2) J. DOS SANTOS EPP – CONCÓRDIA –POÇOS
ARTESIANOS, que apresentou proposta no valor de R$ 445.777,92 (quatrocentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), prazo de execução informado
na proposta 240(duzentos e quarenta) dias, prazo de execução informado no cronograma físico financeiro 210(duzentos e dez) dias. Considerando as divergências constantes na proposta e no
cronograma fisicio-financeiro com o especificado no item prazo de execução do edital que é de
180(cento e oitenta) dias a proposta foi DESCLASSIFICADA. * Considerando a desclassificação

da empresa J. DOS SANTOS EPP – CONCÓRDIA –POÇOS ARTESIANOS, resta
Classificada em primeiro lugar a proponente: GUAIRACÁ ENGENHARIA LTDA. ME. .
*
Deixada a palavra livre foram registradas as seguintes observações: * O representante da
proponente J. DOS SANTOS EPP – que tem intenção de entrar com recurso quanto sua
desclassificação, pois diz que fez o cronograma considerando o exemplo da página 30 do Edital,
Modelo 09. A presidente alerta aos proponentes que o prazo de recurso encerra-se em 5(cinco) dias
úteis. A presidente declarou encerrada a sessão da qual lavrou a presente ata, que vai lida achada
conforme e assinada por todos.
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