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ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº2 – PROPOSTA DE PREÇO - PROTOCOLO
16.999.479-0, DA CONCORRÊNCIA 04/2020/COMEC.
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 14:44 horas, na sala de Reuniões
da COMEC, localizada no 1º andar, ala B, do Palácio das Araucárias, reuniram-se os membros
da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 39/2019, estando presentes
neste ato os seguintes membros: Raphael Rolim de Moura, presidindo a sessão, Ana Cristina
Negoseki, membro e Carla Gerhardt, membro; ausentes, (ausentes os demais membros da
Comissão Permanente de Licitação, em virtude da determinação contida no Decreto Estadual
nº 4.230, de 16 de março de 2020), presente como ouvinte o Sr. Ismael Ferreira Lourenço,
portador do RG n° 2.067.436-9. A sessão sofreu atraso em virtude de problemas técnicos haja
vista a necessidade de transmissão da sessão via internet. Iniciada a sessão para abertura do
envelope nº 02 - Proposta de Preço, relativo à CONCORRÊNCIA Nº 04/2020, cujo objeto é
“contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de estudos e serviços
visando elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Duplicação, Restauração e
Implantação de Interseções em Desnível, Passarelas e Vias Marginais na PR-423, trecho BR476 (Araucária) - BR-277 (pista sentido oeste - Campo Largo), com extensão aproximada de
28,0 km, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência - Anexo 01 deste Edital, na
forma instituída pela Lei Estadual n° 15.608/2007, Lei nº 8.666/93 e demais normas que
regem a espécie”. Assinada a lista de presença, em seguida o Presidente da Comissão
Permanente de Licitações exibiu os envelopes fechados e inviolados, abertos os envelopes
foram apresentados os seguintes valores pelas empresas participantes: CONSÓRCIO
AFIRMA/DYNATEST/E.A.C. R$ 2.813.799,18; NOVA ENGEVIX ENGENHERIA E PROJETOS S.A.
R$ 3.298.747,40; CONSÓRCIO PROJETO PR 423 R$ 3.489.330,91; CONSÓRCIO SONDOTÉCNICAEGIS R$ 3.315.200,00; E CONSÓRCIO STE/ENGEMIN/ENECON – DUPLICA PR 423
R$ 3.416.190,82. Os demais critérios da Nota de Preços serão verificados posteriormente. A
Comissão Permanente de Licitação resolveu por suspender a sessão até que seja possível a
verificação da conformidade entre os documentos apresentados e os critérios estabelecidos
no Edital, com a consequente emissão do resultado do julgamento das propostas. Os
interessados serão informados da análise da proposta através da divulgação do resultado por
meio do portal da COMEC e do Compras Paraná, oportunidade em que será aberto o prazo
recursal. Após o decurso do prazo recursal os licitantes serão intimados para comparecimento
à nova sessão por meio do portal da COMEC e do Compras Paraná, em data ser definida,
oportunidade em que serão abertos os demais envelopes. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão às 15:09, da qual se lavrou a presente ata que lida e aprovada, conforme
segue assinada eletronicamente pelos membros da Comissão Permanente de Licitação a
reunião foi gravada e o arquivo de mídia encontra-se disponível no Canal da Comec no
YouTube. Palácio das Araucárias – Curitiba - Paraná.
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