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 ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2015, às 09h, na sala de 

Licitações do CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão de Licitação e 

membros designados pela Resolução nº 006/2015 e Equipe de Apoio formado pela 

Engenheira Jocelei Terezinha Tozetto Menon, foi instalada a presente sessão de 

abertura do envelope 01 – PROPOSTA DE PREÇO, referente a Concorrência Nº 

02/2015, devidamente autorizado pelos ditames da Lei Federal nº 8.666/1993. O 

procedimento tem por objeto a contratação de empresa especializada objetivando a 

execução da construção do Centro de Especialidades do Paraná/CISAMUSEP, com 

área de 4.058,14 m
2
, situado na Rua Adolpho Contessotto com a Rua Pioneiro Antônio 

Paulo da Silva, data 64-D/1-F/1, Zona 28 no município de Maringá, conforme Convênio 

CV. 067/2013 e Termo Aditivo nº 002/2015 ao Convênio CV. 067/2013 firmado com a 

Secretaria de Estado da Saúde e especificações técnicas constantes do Projeto 

Arquitetônico executivo, detalhamento e Projetos Complementares, Planilhas, Memorial 

Descritivo e demais anexos. No horário estipulado no preâmbulo do Edital, a Comissão 

atestou a apresentação de Protocolo de Recebimento da Documentação, dos 

proponentes, representados pela empresa: 1) CNPJ: 00.220.057/0001-04 

CONSTRUTORA GUILHERME LTDA sem representante credenciado; 2) CNPJ: 

76.646.009/0001-36 ITAOCARA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA representada por 

Marcos Antônio Miguel portador do CPF nº 412.984.549-72. Ato contínuo, a 

Comissão rubricou os envelopes 01 e 02 apresentados, procedendo à abertura do 

envelope 01 (Proposta de Preços) das referidas empresas, cujo conteúdo foi rubricado 

pelos membros da Comissão e representante presente. Foi apresentado os seguintes 

valores globais pelas empresas participantes: CONSTRUTORA GUILHERME LTDA 

com o valor de R$ 12.765.774,82 (doze milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, 

setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) e ITAOCARA 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA com o valor de R$ 13.030.000,00 (treze milhões e trinta 

mil reais). A Presidente indagou ao representante sobre eventual observação a constar 

em ata, não havendo manifestação. De acordo com o item 14.5 do Edital a Presidente 

declarou a suspensão da sessão para análise detalhada da documentação. Fica 

consignado que a continuação dos trabalhos, com a divulgação do resultado alusivo à 

fase de proposta de preços, se dará no dia 02 de outubro de 2015, às 08h30min, na sala 

de Licitações do CISAMUSEP. A única empresa presente, com a assinatura da Ata dá-
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se por intimada da próxima sessão. O envelope 02 (Habilitação) da empresa licitante 

permanecerá lacrado, aguardando a sessão pública para sua abertura. Nada mais 

havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 09h50min. 

 
 
COMISSÃO: 
 
 
 
LAÍS CRISTINE PILGER 
Presidente da Comissão de Licitação 
 
 
 
CAROLINE J DE OLIVEIRA KLICHOWSKI 
Membro – Equipe de Apoio 
 
 
 
NIVEA CRISTINA DE PAIVA 
Membro – Equipe de Apoio 
 
 
 
RAFAELA KOGA P KUMAGAE 
Membro – Equipe de Apoio 
 
 
 
JOCELEI TEREZINHA TOZETTO MENON  
Engenheira – Equipe de Apoio 
 
 
 
PARTICIPANTE: 
 
 
 
CNPJ: 76.646.009/0001-36 ITAOCARA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA representada por 
MARCOS ANTÔNIO MIGUEL, portador de CPF nº 412.984.549-72. 
 
 
CNPJ: 00.220.057/0001-04 CONSTRUTORA GUILHERME LTDA, sem representante 
credenciado;   
 


