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CONVITE 005/20 12

Em 31 de agosto de 2012, as 09:30 horas, na sala de reuniOes da biblioteca,

sito a Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n0 - Térreo, bloco C, Palácio das Araucárias — Centro

CIvico, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitacao (Resolucao n.° 275 de 13 de

agosto de 2012), foi instalada sessão püblica para abertura da licitaçäo em epigrafe, autorizada pela

Secretária da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos no protocolado n.° 10.887.129-6. 0 extrato do

Edital de Licitação foi publicado as foihas 06 do Diário Oficial de no. 8.777 e na Tribuna do Paraná

no mesmo dia de 15 de agosto de 2012. Foi inserida a divulgacao via internet, através dos sitios

eletrônicos: = e . Foram convidadas as empresas:

GIGA NUNES ENGENHARIA E AVALIACOOES LTDA, FIENG CONSTRUTORA DE

OBRAS LTDA., LB SALOMAO CONSTRUCOES E INCORPORACOES, ALVENER

ENGENIL4RIA LTDA., CONSTRUTORA PINA LTDA., para o recebimento e abertura das

propostas referente ao Convite n° 005/2012, do tipo menor preco, processo n°. 10.887.129-6, cujo

objeto é a contrataçäo da empresa especializada para execução de serviços de implantaçäo de

drenagem junto aos muros da Casa de Custódia de Curitiba.

Compareceu a seguinte empresa: HuMMER ENGENHARIA E

EMPREEENDIMENTOS LTDA-EPP (pela sua sócia proprietária) e a empresa ALVENER

ENGENITARIA LTDA. (entregou carta proposta e carta de habilitacao).

Dando coritinuidade ao certame a Presidente da Comissão deu inicio a

abertura do envelope contendo a proposta da empresa, lendo o valor do preco a seguir:

EMPRESA VALOR R$

_______

ALVENER ENGENHARIA LTDA R$ 40.3 79,08

‘}{UMMEL ENGENHARIA E R$ 38.480,00
EMPREENDTMENTOS LTDA. - EPP

As propostas foram rubricada pela comissão e pelos represeritantes presentes.

Ato contInuo, depois de analisada, conferida e avaliada a Proposta de Preço

apresentada pelo licitante presente, constatou-se que atende aos requisitos do Edital Convite n° 005,

e esta apta ao julgamento. Utilizando dos critérios previsto no Edital, o tipo menor preco, a

ComissAo de Licitaçao classificou a proposta da empresa IIUMMEL ENGENIIARIA E

EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP que apresentou a meihor proposta global no valor de R$

38.480,00 (trinta e oito mu quatrocentos e oitenta reais). .
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Após foi aberto o envelope de habilitação da classificada e constatou-se a

habilitação da empresa classificada em 1° Empresa HUMMEL ENGENHARTA E

EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP valor R$ 3 8.480,00, 2° Empresa ALVENER

ENGENHARL4 LTDA valor R$ 40.379,08 .Após análise da CertidAo Municipal da empresa

HUMMEL ENGENHARL4 E EMPREEND1MENTOS LTDA-EPP, a Comissâo de Licitaçäo,

propôs verificar se a empresa näo consta débitos, foi feito verificacäo on-line e constatou-se a

regularidade da Certidâo de Tributos Municipais, constatou-se que a mesma apresentou fotocopia

do Contrato Social sem ser autenticada e nem trouxe a original para ser certificada pela Comissão

de LicitaçAo, porém apresentou as 03 (trés) ültimas alteraçoes cumprindo o estabelecido no item 3.2

do Edital, ou seja apresentou o Contrato Social em vigor, juntando a 3a. Alteraçäo Contratual. Foi

aberto os envelopes da 2a. ClassifIcada a empresa ALVENER ENGENHARIA LTDA e

constatou-se a regularidade da empresa, ficando classificada em 2o.lugar.

A Sra. Presidente franqueou o uso da palavra ao licitante presente. Nâo houve

manifestaçAo a ser constatada em ata, mas sim a renuncia expressa ao diretor de interpor recurso, na

forma da alInea “a” do inciso I c/c §6° do artigo 109 e inciso ITT do artigo 43 da Lei Federal n°

8666/93. Diante disto a Comissão de Licitacäo declara encerrada a sessão da qua! para constar,

lavrou-se a presente Ata, que será assinada pelos Membros da Comissão de Licitaçäo, sugerindo, se

assim entender, sua homologacAo pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

íA
STEPiJANE GERLACH
Presidçn,te
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