MUNICÍPIO RIO NEGRO – ESTADO DO PARANÁ
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2,
contendo a documentação e as propostas de preços, em
atendimento ao CONVITE nº 001/2019.
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, em sessão
pública, sob presidência da Senhora Isabel Cristina Souza e membros Margarete dos Santos

e

Claudinéia Radunz reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 002/2019 para
proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na
execução do objeto do CONVITE nº 001/2019, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO AS-BUILT ARQUITETONICO,
PROJETO LUMINOTÉCNICO E PROJETO ELETRICO PARA REVITALIZAÇÃO DA
PONTE DR ASSIS DINIZ HENNING. O referido processo cumpriu todas as formalidade de
divulgação, sendo encaminhado para 5(cinco) empresas do ramo, pretensas interessadas, coforme
protocolos anexados ao processo, além de ter sido afixado aviso em mural próprio no prédio sede
desta Prefeitura, bem como efetuada publicação no Diário Oficial do Município e do Estado do
Paraná, comprovantes também anexos ao processo. Decorrido o prazo legal de publicação foi
aberta a sessão pela presidente, a mesma recebeu da Servidora Lotada no Protocolo, apenas 2
(dois) os envelopes devidamente entregues dentro do prazo estipulado o que foi conferido na
presença de todos. Demonstrado aqui o desinteresse das pretensas participantes. * Apresentaramse como proponentes as empresas: 1) J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA. sem representante
na sessão, e 2) BFS Engenharia Ltda. Me, neste ato representada pelo Sr. Flávio Valberto
da Silva . * Na sequencia a presidente da Comissão de Licitação informou aos presentes, que
considerando não acudirem o mínimo de 3(três) empresas interessadas para obtenção de no
mínimo três propostas válidas os envelopes NÃO SERÃO ABERTOS e o município REPETIRA
o convite. * Contudo o processo licitatório será o mesmo, sob o mesmo número, sendo repetido O
CONVITE as mesmas licitantes que participaram desta sessão, as mesmas pretensas licitantes
que foi enviado inicialmente o convite com ampliação de no mínimo mais uma e também serão
REPETIDAS as publicações. A nova data de abertura para o presente processo será dia 26(vinte
e seis) de Setembro no mesmo horário. Decorrido o prazo para apresentação de novos envelopes,
e na eficiência da repetição mais interessados comparecerem os envelopes destes serão juntados
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aos envelopes entregues na data de hoje e será realizado o certame. Sem prejuízo a documentação
que poderá vencer no decorrer da abertura do prazo, podendo a comissão de licitação atualizar as
mesmas durante a sessão. Os envelopes entregues na data de hoje serão rubricados e devidamente
guardados pela comissão até a data da nova sessão. Perguntado ao representante presente se tinha
algo a questionar ou declarar o mesmo somente questionou se sua presença será necessária na
nova sessão, do que foi respondido pela presidente da Comissão de Licitação que não. 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 e representantes das proponentes presentes. Publique-se.

Isabel Cristina Souza

Margarete dos Santos
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