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 ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2014, às 09h00, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Sr.ª Presidente da Comissão de Licitação e membros designados pela 

Resolução nº 017/2014 e Equipe de Apoio formado pelo Engenheiro Elyson Andrew Pozo Liberati e 

Assessor Jurídico do CISAMUSEP, Dr. Reinaldo Rodrigues de Godoy, foi instalada a presente sessão 

de abertura do envelope 01 – PROPOSTA DE PREÇO, referente a Concorrência Nº 01/2014, 

devidamente autorizado pelos ditames da LF nº 8.666/93. O procedimento tem por objeto a 

contratação de empresa especializada para a execução da construção do Centro de Especialidades 

do Paraná/CISAMUSEP, com área de 4.058,14 m2, 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 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. Considerando que houve solicitação de Impugnação pela 

empresa PROVECTUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 79.111.753/0001-24, 

verificada a tempestividade a Comissão de Licitação decidiu não acolher a impugnação, mantendo-se 

inalterado o Edital impugnado. No horário estipulado no preâmbulo do edital, a Comissão atestou a 

apresentação de Protocolo de Recebimento da Documentação, do proponente, representado pela 

empresa: 1) CNPJ: 12.353.075/0001-35 CONSTRUTORA ADVANCED LTDA representada por 

ANDRÉ LUIZ DO ESPÍRITO SANTO, portador de CPF nº 023.186.379-97; Ato contínuo, a 

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

(Proposta de Preços) da referida empresa, cujo conteúdo foi rubricado pelos membros da Comissão e 

representante presente. Foi apresentado o seguinte valor global pela empresa participante: 

CONSTRUTORA ADVANCED LTDA com o valor de R$ 10.881.648,37 (dez milhões, oitocentos e 

oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos); 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 20 de agosto de 2014, às 09h, na sala de 

Licitações do CISAMUSEP. A única empresa presente, com a assinatura da Ata dá-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 09:21 horas. 
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