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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2 

 
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 

 
Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 
2, contendo a documentação e as propostas de 
preços, em atendimento ao edital de Tomada de 
Preço nº 001/2013. 

 
Aos 03 (três) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e treze (2013), às quatorze 
horas, na sede da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Antonio Rosa de 
Almeida n° 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, onde 
presentes se encontravam os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados 
pela Portaria n° 015/2012, sendo eles: Sr. Eduardo Montanher de Souza, RG n° 
27.006.903-3 SSP/PR, Sr. Fabio Henrique Gomes, RG nº 10.407.423-5 SSP/PR e a Sr. 
Lindomar Rezende, RG nº 6.642.750-1 SSP/PR, Sr. Gerson Nogueira Júnior, Diretor 
Presidente do SAMAE e o Sr. Paolo Adriano Feracin, Engenheiro Civil do Município, para 
proceder o recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas 
na execução do objeto da Tomada de Preço n° 001/2013 - contratação de empresa 
especializada para construção de reservatório em concreto armado de 800.000 l, 
reservatório elevado capacidade 100.000 litros, rede de energia elétrica e instalação do 
conjunto moto bomba do poço tubular profundo, destinado ao abastecimento de água no 
município de Nova Santa Bárbara e atendendo ao TC/PAC 0736/2011. Aberta a sessão, o 
Senhor presidente informou que protocolou os envelopes I e II as seguintes empresas: 
HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA , CNPJ n° 77.641.876/0001-41, sem 
representante presente, CONSTRUTORA PROTENDIDO EIRELI , CNPJ N° 
15.529.797/0001-96, representada pelo senhor Luiz Cesar Bonetti, RG n° 4.157.980-3 
SSP/PR e CONSTRUTORA TÉCNICA ANGRA LTDA , CNPJ n° 77.436.624/0001-80, 
representada pelo senhor Daniel Sacramento, RG n° 3440411-9 SESP/PR. A seguir, foi 
rubricado o envelope nº 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes 
presentes. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº 1 contendo a 
documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e 
pelos representantes das proponentes presentes. Após análise a comissão de licitação 
verificou que a empresa CONSTRUTORA TÉCNICA ANGRA LTDA , CNPJ n° 
77.436.624/0001-80, deixou de apresentar a declaração de que a mesma não se encontra 
inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar e nem é 
objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da 
administração pública estadual direta ou indireta, conforme exigido no item 7.5.1 do edital 
convocatório, sendo por esta razão declarada inabilitada . Deixada livre a palavra o 
representante da empresa CONSTRUTORA TÉCNICA ANGRA LTDA , CNPJ n° 
77.436.624/0001-80, senhor Daniel Sacramento, RG n° 3440411-9 SESP/PR, pediu que 
constasse em ata que a empresa CONSTRUTORA PROTENDIDO EIRELI , CNPJ N° 
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15.529.797/0001-96, não apresentou certidão de acervo técnico emitido pelo CREA 
comprovando a execução de no mínimo uma obra semelhante de complexidade tecnológica 
e operacional com similaridade equivalente ou superior a solicitada no edital convocatório 
quanto à construção de reservatórios, conforme exigido no item 7.4.1 do edital 
convocatório e que a empresa HIDROINGÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA , CNPJ n° 
77.641.876/0001-41, deixou de apresentar registro no CREA do responsável técnico da 
empresa. O senhor presidente informou aos interessados presentes, que o resultado da 
habilitação será oportunamente divulgado através de aviso a ser encaminhado a cada 
participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal 
de Nova Santa Bárbara, e que a data e hora de abertura dos envelopes nº 2, contendo a 
proposta de preço da proponente habilitada será estabelecida mediante aviso convocatório 
que será encaminhado a proponente com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente deu por encerrada à sessão de cujos 
trabalhos eu, Lindomar Rezende, secretário, lavrei a presente ata que lida, e achada 
conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes 
das proponentes presentes. 
 

Eduardo Montanher de Souza  
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

Fabio Henrique Gomes  
Membro 

 
 

Lindomar Rezende 
Membro 

 
 

Gerson Nogueira Júnior 
Diretor Presidente do SAMAE 

 
 

Paolo Adriano Feracin 
Engenheiro Civil do Município 

 
 

Daniel Sacramento 
Representante da empresa Construtora Técnica Angra Ltda 

 
 

Luiz Cesar Bonetti 
Representante da empresa Construtora Protendido Eireli 


