PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK
Estado do Paraná
Sede: Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
I - OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projetos técnicos para fomentar
as propostas SICONV, visando a obtenção de recursos junto aos governos federais e estaduais, conforme segue:
a)
Proposta Voluntária nº 48182/17 junto ao Ministério de Integração Nacional através da Chamada
Pública nº 001/2017 (Federal) para pavimentação do Bairro “Postão”.
b)
Proposta Voluntária nº 025554/2017 junto Ministério Turismo para Construção do Portão Turístico.
c)
Proposta com Emenda Parlamentar nº 016882/2017 junto Ministério da Integração, para Pavimentação
do Conjunto Vitória;
d)
Financiamento junto a Fomento Paraná para Calçamento da Avenida Deputado José Afonso;
e)
Proposta em andamento junto ao Ministério do Desenvolvimento Social para a Construção do Centro
de Convivência do CRAS.
A Contratação terá vigência até a 31 de dezembro de 2017, obedecendo criteriosamente os prazos de entrega de
cada projeto dentro de cada proposta, o pagamento será parcelado mensalmente até 31/12/2017.
II - PREÂMBULO: Aos 12 dias do mês de Junho do ano de 2017, às 08:30 horas, no Edifício da
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, na Sala de Licitações, situada na
Praça Otacílio Ferreira, nº 82, centro, sob a presidência do Pregoeiro Senhor Marcinio Messias e
equipe de apoio composta por: Elsie de Souza Santos e Florivaldo Petrini, realizou-se a sessão pública
do Pregão Presencial nº 042/2017. Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projetos
técnicos para fomentar as propostas SICONV, visando a obtenção de recursos junto aos governos federais e
estaduais, conforme segue:
a)
Proposta Voluntária nº 48182/17 junto ao Ministério de Integração Nacional através da Chamada
Pública nº 001/2017 (Federal) para pavimentação do Bairro “Postão”.
b)
Proposta Voluntária nº 025554/2017 junto Ministério Turismo para Construção do Portão Turístico.
c)
Proposta com Emenda Parlamentar nº 016882/2017 junto Ministério da Integração, para Pavimentação
do Conjunto Vitória;
d)
Financiamento junto a Fomento Paraná para Calçamento da Avenida Deputado José Afonso;
e)
Proposta em andamento junto ao Ministério do Desenvolvimento Social para a Construção do Centro
de Convivência do CRAS.
Abrindo os trabalhos inicial e em razão de notícia de fato que chegaram para esta equipe de pregão antes de dar
início aos trabalhos, apresentamos aos participantes a obrigatoriedade de contarem em seus respectivos quadros
organizacionais das áreas de engenharia civil e/ou de arquitetura, uma vez que todos os objetos a serem

elaborados tratando-se sem exceção de obras de construção civil a saber: I. DO OBJETO DA
LICITAÇÃO: Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projetos técnicos para
fomentar as propostas SICONV, visando a obtenção de recursos junto aos governos federais e
estaduais, conforme segue:
a) Proposta Voluntária nº 48182/17 junto ao Ministério de Integração Nacional através da
Chamada Pública nº 001/2017 (Federal) para pavimentação do Bairro “Postão”.
b) Proposta Voluntária nº 025554/2017 junto Ministério Turismo para Construção do Portal
Turístico.
c) Proposta com Emenda Parlamentar nº 016882/2017 junto Ministério da Integração, para
Pavimentação do Conjunto Vitória;
d) Financiamento junto a Fomento Paraná para Calçamento da Avenida Deputado José Afonso;
e) Proposta em andamento junto ao Ministério do Desenvolvimento Social para a Construção do
Centro de Convivência do CRAS.
A contratação será no valor Máximo Global de R$ 42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais), a
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serem pagos em 6 parcelas iguais e sucessivas, iniciando- se 30 (trinta) dias após a assinatura do
Contrato e vinculada a presente pelo menos 1(um) dos projetos enumerados acima. A contratação terá
vigência até 31/12/2017 porém estendendo-se, caso se faça necessário sem ônus para a administração
até a finalização do tramite procedimental de todas as propostas apresentados pelo Município, haja a
vista de acompanhamento técnico para eventuais adequações requisitadas
Desta forma, esclarecemos previamente que a não comprovação de que o participante conte em seus
quadros organizacionais de profissionais da área de engenharia civil, de arquitetura necessariamente,
acarretará sua desabilitação no processo de pregão presencial. A única empresa não concordando se a
assinar a ata. O presente processo fica declarado fracassado A Contratação terá vigência até a 31 de
dezembro de 2017, obedecendo criteriosamente os prazos de entrega de cada projeto dentro de cada
proposta, o pagamento será parcelado mensalmente até 31/12/2017. Aberta a sessão, o senhor
Pregoeiro deu boas vindas a equipe de apoio. Em seguida, deu-se início à fase de credenciamento,
onde a única interssada no certame protocolou os documentos de habilitação e proposta de preço nos
devidos envelopes na data de 12/06/2017. Solicitando que todos os presentes rubricassem os
documentos e, na sequência, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelo interessado,
visando à comprovação da existência de poderes para formulação de proposta e prática dos demais
atos pertinentes ao certame.
O referido credenciamento foi realizado:
III - EMPRESA CREDENCIADA:
PARTICIPANTE
APG Assessoria, Consultoria e Gestão Pública e Patrimonial EIRELI - ME
CNPJ: 11.170.785/0001-67
Endereço: Rua Minas Gerais, nº Centro Siqueira Campos-Pr - Cep: 84.940-000
A empresa não atendeu as exigências edilícias, quanto a fase de credenciamento.
IV - OBSERVAÇÃO o senhor pregoeiro decretou o certame fracassado. Fica a critério do município
de Conselheiro Mairinck a abertura de novo processo licitatório para a execução dos serviços em
epígrafe.
V - RECURSOS: A empresa se manifestou no sentido de não haver interesse em recorrer à fase
finalizada e às decisões do senhor pregoeiro e da equipe de apoio;
VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e não havendo interposição de recurso, foi
encerrada a sessão, sendo presente ata vai rubricada e assinada pelo senhor Pregoeiro, pelos Membros
da Equipe de Apoio e pelo representante da empresa licitante ao final relacionado.

___________________________________________
Marcinio Messias
Pregoeiro
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____________________________________________
Elsie de Souza Santos
Equipe de Apoio
_____________________________________________
Florivaldo Petrini
Equipe de Apoio

Licitantes:

____________________________________________
APG Assessoria, Consultoria e Gestão
Pública e Patrimonial EIRELI - ME
CNPJ: 11.170.785/0001-67
Endereço: Rua Minas Gerais, nº
Centro Siqueira Campos -Pr - Cep: 84.940-000

