
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
PROCESSO LlCITATÓRIO N° 163/2021 

CONCORRÊNCIA N.o 3/2021 

Às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 15 (quinze) de julho do ano de 
2021 (dois mil e vinte e um), reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do 
Município de Mercedes os membros da Comissão Permanente de Licitações, 
designados pela Portaria nO 039/2021, que subscrevem a presente Ata, para 
proceder à abertura e julgamento do processo de CONCORRÊNCIA n.? 3/2021, 
que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual 
prestação de serviços especializados para a elaboração de projetos de 
engenharia e arquitetura para o Município de Mercedes. Participam do certame 
as empresas: R F Soares Engenharia Ltda., CNPJ nO 33.361.899/0001-27 
(doravante RF); Martinello Engenharia e Incorporadora Ltda EPP, CNPJ n? 
10.653.428/0001-97 (doravante MARTINELLO); Julio Eduardo Kelte EPP, 
CNPJ n? 21.698.285/0001-56 (doravante KELTE), cujos envelopes foram 
entregues na sessão e dispõem de representante presente à mesma. SK 
Engenharia e Projetos Ltda, CNPJ n° 07.259.098/0001-45 (doravante SK) 
deixou seus envelopes e não dispõe de representante presente à sessão. 
Reconcavo Engenharia e Arquitetura Ltda, CNPJ nO 35.102.216/0001-42 
(doravante RECONCAVO); Miguel Angelo Gonçalves Engenharia, CNPJ n° 
11.267.334/0001-42 (doravante MIGUEL); Kolf Serviços de Engenharia 
EIRELI, CNPJ n? 07.555.412/0001-37 (doravante KOLF); Duovias Engenharia 
Ltda ME, CNPJ nO 35.688.546/0001-61 (doravante DUOVIAS); Tonelli 
Engenharia EIRELI ME, CNPJ nO 29.193.121/0001-89 (doravante TONELLI) 
encaminharam seus envelopes através do serviços de Correios e não dispõem 
de representante presente à sessão. Abertos os envelopes <IA" - Documentos de 
Habilitação - das empresas participantes, o(a) Presidente da CPL disponibilizou 
os documentos para os representantes presentes à sessão, para que vistassem 
os mesmos. Na sequência, suspendeu a sessão para realização dos trâmites 
relativos à avaliação do conteúdo dos envelopes anteriormente indicados. 
Informou que o conteúdo dos envelopes estará disponível, digitalmente, no site l1 
do M't~ndicíPiO, no endereço elettrôtnico tww::mercedes'.fr.gOv.br/l~itaC?es.PhP, . 
perrru rn o que os represen an es am em o ven iquern. essao para 
apresentação da decisão da CPL será devidamente agendada e todos os 
licitantes serão adequadamente comunicados para, em querendo, comparecer 3 
e acompanhar a sequência dos trabalhos. Finda a sessão e nada mais havendo I 
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a constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinado 
por todos. 
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