PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2014
Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta de
preço, em atendimento a Concorrência Pública nº 003/2014, que tem por objeto Contratação
de instituição hospitalar para prestação de serviços médico-hospitalares voltados à urgência e
emergência para média e alta complexidade, em conformidade com o Plano Operativo, Anexo I.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, no
Departamento de Licitações, em sessão pública, sob presidência da Senhora Fernanda
Moreira Minski reuniram-se os membros da Comissão de Licitação designada pela Portaria
n.º 028/2014 de 13 de janeiro de 2014, sendo, Kelly Cristiane Peters e Vanessa Train como
membros, para procederem ao recebimento dos envelopes de proposta e habilitação
entregues pelas eventuais proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência
Pública supra citada. Aberta a sessão pela Senhora presidente, a mesma analisando o
processo licitatório observou que houve a divulgação do aviso em todos os jornais e
também no site do Município www.rionegro.pr.gov.br, todos estes procedimentos
comprovados no processo. Decorrido o prazo legal, apresentou-se como proponente o
MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA, devidamente
representada pelo Sr. Mauricio Burcowski, credenciado através de procuração pública.
Recebido os envelopes pelo departamento de protocolo do município, a presidente deu
início a sessão fazendo leitura sucinta do edital e abrindo o envelope contendo a
documentação da proponente. Após analise os documentos foram aceitos, e considerando
haver somente uma proponente não há que se falar em prazo de recurso de habilitação.
Dando sequência a sessão foi aberto o envelope contendo a proposta de preços, que
apresentou o preço global de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais),
correspondendo a parcelas mensais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme preço
máximo estipulado no edital. Considerando estar a documentação e a proposta de preços de
acordo com o edital, a comissão registra os atos e encaminha o processo para
homologação. Deixada a palavra livre e como não houve manifestações, foi encerrada a
presente sessão da qual foi redigida a presente ata que vai assinada por todos.
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