
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Justica, Cidadania e Direitos HupafloComissão Permanente de Licitacao

Carta Convite N. O 003/2011 - SEJU. (
Ata de Abertura e Julgamento

Em 31 de maio de 2012, as 09:30 horas, na sala de reuniöes da Secretaria de Estadoda Justica e da Cidadania, sito a Rua Jacy Loureiro de Campos, sin0 — 40 andar, BlocoD, Palácio das Araucárias — Centro CIvico, presentes os membros da ComissãoPermanente de Licitação (Resolucao n. 0 14 de 12 de janeiro de 2012), foi instaladasessão püblica para abertura da licitação em epigrafe, autorizada pelo Secretário daJustica e da Cidadania no protocolado n.° 10.050.260-7. 0 Extrato do Edital deLicitação foi publicado as folhas 5 do Diário Oficial de n° 8703 de 30 de abril de 2012 —Edital. Foi inserida a divulgacao via intenert, através dos sitios eletrOnicos:(“Licitacoes do Poder Executivo — LicitacOes por lnstituição —SEAP”) e ( Licitaçöes em andamento). Foram convidadas as empresas:CONSTRUTORA ESPAO LTDA, AGEN ENGENHARIA E CONSTRUçOES CIVIS,ESEECON CON STRUTORA LTDA, CONSTRUTORA ENGETECNO LTDA, RENOVERENGENHARIA, ENGENOVA LTDA, CONSTRUTORA SERTENG LTDA, CAPICHOCONSTRUTORA, CONSTRUTORA SANTOS JUNIOR LTDA, NORMACONsTRucOEs, CONTROESTE, OHP TAVARES ENGENHARIA, ARTENGEC0NSTRUcOES CIVIS, VG LTDA, CONSTRUTORA ALMANARY EMPRESA EASSESSORIA LTDA. A empresa CONSTRUTORA SERTENG LTDA apresentoumanifestacao expressa de sua intencao de não participar do certame através doprotocolado n°1 1.432.580-5, bern como a empresa ABUSSAFE CONSTRUTORA quenem sequer aceitou o recebimento da Carta Convite. Verificamos o recebimentoatravés do CORREIOS (SEDEX 09658499BR) de envelope contendo envelope n° 01 —Proposta e n° 02 - Documentacao da empresa O.H.P. Tavares Engenharia eConstrucoes Civis. Verificou-se também que ate a data e o horário marcado não houveO comparecimento de qualquer outra empresa. Assim sendo esta Comissão Procedeuos trabalhos de abertura dos envelopes da empresa O.H.P. Tavares Engenharia eConstrucOes Civis que apresentou o valor de R$ 77.830,88 (setenta e sete mil.oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos) sendo este inferior ao valor rnáximoestipulado no Edital de Licitaçao que é de R$ 77.914,99 (setenta e sete mit,novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos). Considerando que estarmosrealizando a segunda abertura deste rnesmo procedirnento licitatOrio, (a primeiraocorreu em 26 de abril de 2012 as 09:00 no mesmo local), considerando o quantitativode empresa convidadas, conforme consta na presente Ata, considerando que adivulgação e publicidade do presente Edital ocorreu de forma prevista na legislacao,considerando que ao exame da proposta não foram encontrados vIcios que possamdesclassificá-la, julgamos, portanto, classificada do presente certame licitatOrio aempresa O.H.P. Tavares Engenharia e ConstruçOes Civis corn o valor global de R$ R$77.830,88 (setenta e sete mit. oitocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos).Encerrada a fase de classificaçao e julgamento das propostas, iniciou-se a abertura doenvelope n° 02, contendo a documentacao da empresa O.H.P. Tavares Engenharia eConstrucoes Civis, pelos critérios estabelecidos neste Edital, verificou-se aregularidade dos documentos apresentados estando então a empresa Habilitada parao presente procedimento licitatOrio. Os membros da Comissão Permanente deLicitacão declaram vencedora a empresa O.H.P. Tavares Engenharia e ConstrucoesCivis para o tote unico no valor de R$ 77.830,88 (setenta e sete mil. oitocentos e trintareais e oitenta e oito centavos adjudicando o objeto desta Iicitação a empresa O.H.P.Tavares Engenharia e Construçoes Civis, decidindo pela publicaçao do resultado desteprocedimento Iicitatório, para que se cumpra os tramites legais, e alcandoposteriormente o presente a consideracao superior, sugerindo, se assim o entender,
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Ata de Abertura e Julgamento Isua homologacão pela Secretária da Justica, Cidadania e Direitos Humanos.Comunicado desta decisão, Nada mais a tratar, avrou-se a presente ata, que vaiassinada pelos membros da Comissão Permaneprte cie Licitaçao.
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