MUNICÍPIO DE RIO NEGRO – ESTADO DO PARANÁ
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
Ata da sessão de recebimento
dos envelopes nº1 e nº 2, contendo a
documentação e as propostas de preços,
em atendimento ao edital de
concorrência nº 001/2016-PMRN
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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
Concorrência nº 001/2016, qual seja: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.,
SAM 58 – PARANACIDADE. Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentaram-se como
proponentes as empresas: CONSTRUTORA PAVIMIL LTDA. EPP, neste ato representada pelo Sr.
Darcir Djalma Moratelli Junior; PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., neste ato representada pelo
Sr. Thiago Paul, e EMPREITEIRA DIAS LTDA.ME., neste ato representada pelo Sr. Wagner Antonio
dos Santos. * Os senhores representantes, após se identificarem junto à comissão, entregaram os
documentos de credenciamento e efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2 , ocasião em que a
senhora presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital.
*A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das
proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1
contendo a documentação de habilitação de todas as proponentes
e registrou o seguinte: * Na
documentação da proponente PAVIPLAN, na apresentação do Modelo n.º 05 – Capacidade Financeira , o
representante legal da empresa, não assinou o referido documento, porém em consulta ao Secretário da
Fazenda, o mesmo informou que para emissão deste documento são retiradas todas as informações do
Balanço, e considerando o balanço estar devidamente assinado, pelo representante legal, diz estar
cumprida a exigência. * Quanto a documentação da EMPREITEIRA DIAS LTDA.ME., apesar de não
estar claramente indicada a atividade mercantil de “pavimentação asfáltica” esta implícita nas demais
atividades, e que considerando estar formalmente indicada na Qualificação Técnica, acervo, a proponente
esta apta a participar. Na sequencia após as devidas considerações a presidente em conjunto com os
demais membros da comissão declarou todas as proponentes habilitadas. Ato continuo foi disponibilizado
a documentação para os representantes da proponentes analisarem e rubricarem. Após foi aberta a palavra
para pronunciamentos, do que não houve pronunciamentos. Perguntado pela presidente da Comissão
Municipal de Licitação, se renunciavam do prazo de recurso quanto a fase habilitatória, todos os
proponentes se manifestaram verbalmente renunciando do referido prazo,
dando anuência para a
sequencia da sessão com a abertura dos envelopes n.º 002 - Proposta de preços.

A seguir, procedeu-se à abertura destes, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber:
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA , apresentou proposta no valor de R$ 199.482,06 (cento e
noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e seis centavos); CONSTRUTORA PAVIMIL
LTDA. EPP, apresentou proposta no valor de R$ 208.688,61 (duzentos e oito mil, seiscentos e oitenta e
oito reais e sessenta e um centavos; e EMPREITEIRA DIAS LTDA.ME , que apresentou proposta no
valor de R$ 203.953,91 (duzentos e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos).
Considerando o menor preço não ter sido apresentado por micro empresa ou empresa de pequeno porte a
presidente da comissão de licitação fez leitura do Edital no que diz respeito ao direito de preferência das
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar 123. Do que o representante da
proponente EMPRITEIRA DIAS, solicitou o prazo para apresentação de nova proposta conforme
estabelecido no item 15.4 do Edital. As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e pelos
presentes que assim desejaram. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora
presidente comunicou que o resultado final da licitação será oportunamente divulgado através de aviso a
ser divulgado no site oficial do município , qual seja, www.rionegro.pr.gov.br, donde todos devem
consultar, e fixado em quadro próprio existente no átrio do prédio desta prefeitura, deu por encerrada a
sessão de cujos trabalhos lavrou a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e
pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.
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