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ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº1 – PROPOSTA DE PREÇO - PROTOCOLO 

18.089.978-2, DA CONCORRÊNCIA 02/2021/COMEC. 

 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 09:06 

horas, na sala de Situação, localizada no 4º andar, ala A, do Palácio das Araucárias, reuniram-se 

os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n° 43/2021, estando 

presente neste ato os seguintes membros: Raphael Rolim de Moura, presidindo a sessão, Carla 

Garhardt, Ana Cristina Negoseki, Paulo Bueno Brandão, e Dmitri Arnaud Pereira da Silva 

(membro suplente), nenhum representante de empresa interessada estava presente. Os 

envelopes foram recebidos no prazo previsto no Edital. Iniciada a sessão para abertura do 

envelope nº 01 - Proposta de Preço, relativo à Concorrência N º 02/2021, cujo objeto é 

“Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de apoio à fiscalização da 

obra de construção do novo Terminal de Ônibus Metropolitano do Município de Piraquara, 

Estado do Paraná, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e demais anexos, 

parte integrantes e inseparáveis deste Edital, na forma instituída pela Lei Estadual n° 

15.608/2007, Lei nº 8.666/93 e demais normas que regem a espécie”. Realizada a assinatura da 

lista de presença. Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Licitações exibiu os 

envelopes fechados e inviolados. Duas licitantes enviaram documentos para participar da sessão 

Stuqui – Engenharia e Construções Eireli – CNPJ/ME n° 28.186.370/0001-84 e CMP Construtora 

Marcelino Porto Ltda – CNPJ/ME n° 38.027.876/0001-02. Verificada a regularidade foi dado 

seguimento ao procedimento licitatório com a realização da abertura dos envelopes. No 

momento da abertura do envelope da licitante Stuqui – Engenharia e Construções Eireli foi 

aberto acidentalmente o envelope n° 2, contendo os documentos de habilitação, em virtude da 

forma como estavam embalados os documentos (os dois envelopes estavam numa mesma 

embalagem), no momento da abertura com a utilização de um estilete, houve, acidentalmente, 

a abertura do envelopo n°2, que contém os documentos de habilitação, imediatamente foram 

adotados procedimentos para registro dos fatos no intuito de assegurar a continuidade da 

sessão e do certame, em virtude desta situação, a Comissão resolveu por inserir novamente os 

documentos de habilitação no envelope original, lacrando novamente o envelope, sendo 

rubricado pelos membros e testemunha presente, certificando-se o ocorrido em ata, após 

resolvida a situação relacionada ao envelope, a sessão teve seguimento com a declaração dos 

valores das propostas de preço apresentadas: Stuqui – Engenharia e Construções Eireli – 

R$ 263.308,26 (duzentos e sessenta e três mil trezentos e oito reais e vinte e seis centavos); 

CMP Construtora Marcelino Porto Ltda – R$ 191.170,61 (cento e noventa e um mil cento e 

setenta reais e sessenta e um centavos). Ato contínuo as propostas apresentadas foram 

rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação presentes na sessão, e foram 

realizadas as consultas para emissão das certidões exigidas no Edital. Após a análise dos termos 

da proposta apresentada verificou-se a sua regularidade preliminar. As duas participantes 

apresentaram declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
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Complementar Federal 123/2006 e Lei Complementar Estadual n° 163/2013. Realizadas as 

consultas a respeito de eventual existência de impedimentos, fora apurado que nenhuma das 

licitantes possui qualquer sanção ou fato que impeça a sua participação no certame, foi dado 

seguimento à sessão. Considerando que há necessidade de análise apurada a respeito dos 

documentos, valores e composições de preços apresentados na Proposta, o Presidente da 

Comissão resolveu por suspender a sessão para que seja possível realizar o correto julgamento 

com a apresentação posterior dos resultados e convocação dos interessados para a sessão de 

abertura do envelope n° 2. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às 09:49, da qual 

se lavrou a presente ata que lida e aprovada, segue assinada digitalmente pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação, a reunião foi gravada e a mídia encontra-se disponível no 

canal do YouTube da Comec. Curitiba-Paraná. 
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