ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS
TÉCNICAS
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 - PMRN

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas,
em sessão pública, sob presidência do Sr. Thiago Gustavo Pfeuffer Worns, e membros da
Comissão Especial de Licitação Gilmar Uhlig e Frederico Mercer Guimarães Junior
designados pela Portaria nº 494/2018, reuniram-se os servidores acima designados para dar
prosseguimento aos trâmites do referido processo, cuja fase trata da abertura e análise dos
envelopes com as propostas técnicas apresentadas pelas proponentes participantes da
Concorrência nº 004/2019, que tem por OBJETO a Concessão não remunerada de
incentivos econômicos, através da Concessão com Direito Real de Uso com Encargos de
bens públicos. Também se fizeram presentes os representantes das empresas DALFERR
LOGISTICA LTDA, representado pelo Sr. Thiago Leandro Peyerl, HENVIDA
ORGANIZAÇÕES LTDA, representada por Carlos Alfredo Francio Stephan e REDE
RURAL LTDA representada por Alexandre Vilela.
Aberta a sessão pelo Senhor presidente, a comissão de licitação procedeu a abertura
dos envelopes cuja documentação interior foram rubricados pelos presentes e se procedeu
a análise conforme critérios editalícios, do que concluiu-se que todas as propostas
participantes desta fase atingiram aos critérios de pontuação exigidos, sendo que estão
aptas para a referida concessão as empresas, DALFERR LOGISTICA LTDA, HENVIDA
ORGANIZAÇÕES LTDA, MARQUES MARAVALHA LTDA e REDE RURAL LTDA.
O Presidente solicita que a documentação, bem como o processo licitatório seja
encaminhada para a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, para que seja emitido
relatório final para encaminhamento ao Conselho de Desenvolvimento Econômico a fim
de atendimento à legislação pertinente.
O presidente da sessão solicita que seja divulgado no site oficial do município esta
Ata. Deixada livre a palavra todos por unanimidade disseram não possuírem dúvidas e
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como não houve manifestações foi encerrada a presente sessão da qual foi lavrada a
presente ATA que após lida e achada conforme vai assinada por todos.

Thiago Gustavo Pfeuffer Worns
Presidente CMEL

Gilmar Uhlig
Membro CMEL

Frederico Mercer Guimarães Junior
Membro CMEL
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REDE RURAL LTDA
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