MUNICÍPIO RIO NEGRO – ESTADO DO PARANÁ
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018
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

007/2018.
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, em sessão pública,
sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza e membros Kelly Cristiane Peters

e Carolina

Valério Soares reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 001/2018 para
proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na
execução do objeto da Tomada de Preços nº 007/2018, que tem por objeto Execução de
Recapeamento Asfáltico da Pista do Kartódromo Afonso Petschow.

A Presidente da

Comissão Municipal de Licitação recebeu da Servidora Lotada no Protocolo, os envelopes
devidamente entregues dentro do prazo estipulado o que foi conferido na presença de todos. *
Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: 1)
C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, sem representante na sessão,

e

E

2) PAVIPLAN

PAVIMENTAÇÃO LTDA. , também sem representante na sessão. A seguir, foram rubricados
os envelopes nº 2 pela comissão de licitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos
envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação das proponentes que foram rubricadas e
examinadas detalhadamente pela Comissão Municipal de Licitação, do que passa a relatar o
seguinte: * Ambas as

proponentes apresentaram a documentação de acordo com o edital,

cumprindo todas as exigências, estando portanto HABILITADAS a apresentar suas propostas de
preços. A presidente mencionou que a proponente E C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP,
apresentou ao final do volume de documentos Termo de Renuncia quanto a fase habilitatória,
porém a proponente PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA

, não apresentou o referido

documento, e considerando não ter representante na sessão será consultada via e-mail, e a reunião
será suspensa até a manifestação da proponente quanto a desistência de recurso da fase
habilitatória. Considerando a manifestação da empresa PAVIPLAN enviando por e-mail Termo de
Renuncia da fase habilitatória que será devidamente anexado ao processo a sessão será retomada
com a abertura dos envelopes n.º 02 - Propostas de Preços, do que passamos a registrar: 1) E C
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EMPREENDIMENTOS LTDA EPP., que apresentou proposta no valor total de R$ 286.350,00
(duzentos e oitenta e seis mil trezentos e cinquenta reais ),e demais exigências conforme edital
e 2) PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA que apresentou proposta no valor total de R$
261.181,58 (duzentos e sessenta e um mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito
centavos)

prazo de execução e demais exigências conforme edital;

Considerando o menor

valor apresentado ter sido proposto por empresa que não se enquadra como Micro Empresa e/ou
EPP, e a segunda classificada se enquadrar , será notificada a segunda proponente para se
pronunciar quanto ao situação de que o lapso entre as duas propostas esta no limite previsto no
artigo 44 § 1º , no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas. * Decorrido este prazo sem
pronunciamento será considerado como desistência desta prerrogativa legal, e será dado
continuidade ao certame na forma como se registrou nesta ata. * Nada mais havendo a tratar, a
Senhora presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos a mesma, lavrou a presente ata
que lida, e achada conforme, vai assinada pela mesma e pelos membros da comissão de licitação.
Publique-se.

Isabel Cristina Souza
Presidente CML

Kelly Cristiane Peters
Membro CML

Carolina Valério Soares
Membro CML
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