
 
 
 
 

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

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2014, às 09h, na sala de Licitações do CISAMUSEP, na presença 

dos membros da Comissão de Licitação, designada pela Resolução nº 017/2014 e Equipe de Apoio formada 

pelo Eng. Elyson Andrew Pozo Liberati, servidor do Município de Maringá, reiniciaram-se os trabalhos 

referentes à Concorrência Pública nº 01/2014, que 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 m
2
, situado na Rua Adolpho Contessotto com a Rua Pioneiro Antônio Paulo da Silva, na cidade de 

Maringá, conforme Convênio CV. 067/2013 da 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 constatou-se o comparecimento do 

representante da licitante: CONSTRUTORA ADVANCED LTDA - CNPJ: 12.353.075/0001-35. Ato contínuo 

a Presidente da Comissão declarou aberta a sessão com o objetivo de apresentar o resultado da análise da 

proposta de preços e demais documentos contidos no Envelope 01, apresentado pela empresa Licitante. 

Em face da verificação da documentação exigida pelo caderno de licitações, a Comissão constatou a 

inexistência de apresentação de documento hábil à classificação da empresa Concorrente, qual seja: o 

exigido no item 10.1.1.2, “a”, sendo: “Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP – 

Superintendência de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apólice”. Considerando, a 

impossibilidade de apresentação de documento inexistente no Envelope 01 fica configurada condição 

absoluta e irreversível, em vista que este documento deveria obrigatoriamente acompanhar a garantia 

prestada na modalidade de seguro garantia. Diante do fato, resta à Comissão de Licitação por unanimidade 

de votos declarar o descumprimento dos ditames do Edital 01/2014, pela não apresentação do documento 

exigido pelo Item 12.11.4 ‘a”, por consequência DESCLASSIFICAR a empresa CONSTRUTORA 

ADVANCED LTDA. Após a publicação da presente ata, aguarde-se o decurso do prazo recursal de 5 

(cinco) dias úteis, previsto no art. 94 da Lei 15.608/07 para finalização do processo. O representante legal 

da empresa CONSTRUTORA ADVANCED LTDA com a assinatura da Ata dá-se por intimado do início do 

prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 09h10.  
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