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ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA DE 
PREÇOS 
 
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 
 

Ata da sessão de abertura dos envelopes nº 2 - 
Propostas de Preços, em atendimento ao edital de 
Tomada de Preço nº 001/2013. 

 
Aos 13 (treze) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e treze (2013), às 14h30min, 
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, sob presidência do Sr. 
Eduardo Montanher de Souza, RG n° 27.006.903-3 SSP/PR, Sr. Zacarias de Abreu 
Gonçalves, RG nº 2.254.409-8 SSP/PR e o Sr. Lindomar Rezende, RG nº 6.642.750-1 
SSP/PR, reuniu-se a comissão de licitação designada pela Portaria nº 015/2012, e o Sr. 
Paolo Adriano Feracin, Engenheiro Civil do Município, para proceder à abertura do 
envelope nº 2, contendo a proposta de preço, da proponente interessada para a execução do 
objeto da Tomada de Preço n° 001/2013. Aberta a sessão pelo senhor presidente, 
constatou-se estarem os respectivos envelopes inviolados.  O senhor presidente declarou, a 
seguir, que não aceitava mais observações de qualquer natureza com relação aos 
documentos do envelope nº 1, não cabendo, também revisão relativamente à decisão final 
do julgamento da documentação integrante do envelope nº 1. Procedeu, em seguida, a 
abertura do envelope nº 2, por lote, da proponente habilitada, lendo em voz alta os preços 
globais e prazos de execução e de validade propostos, a saber: lote 4: HIDROINGÁ 
POÇOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ n° 77.641.876/0001-41, R$ 20.008,00 (vinte mil e 
oito reais). A mesma foi rubricada pela comissão de licitação e pelos presentes que o assim 
desejaram e submetidas ao exame e rubrica do representante da proponente. Deixada livre a 
palavra, e como ninguém se manifestou, o Senhor presidente após comunicar aos 
interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgado 
através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio 
existente nas dependências da Prefeitura Municipal. Foi informado que os envelopes n° 2 
das empresas inabilitadas poderá ser retirado no Setor de Licitações. 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 representante da proponente presente. 
 

Eduardo Montanher de Souza  
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

Zacarias de Abreu Gonçalves  
Membro 
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Lindomar Rezende 
Membro 

 
 

Paolo Adriano Feracin 
Engenheiro Civil do Município 

 


