
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 51/2022 

TOMADA DE PREÇOS N.o 5/2022 

Às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 25 (vinte e cinco) de março do ano de 2022 (dois 
mil e vinte e dois), reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes 
os membros da Comissão Permanente de Licitações (doravante CPL), designados pela 
Portaria n.? 642/2021, que subscrevem a presente Ata, para proceder à abertura e julgamento 
do processo de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS n." 5/2022, que tem por objeto 
a contratação de empresa para execução de obra de implantação de pavimentação asfáltica em 
CBUQ em trecho da estrada rural da localidade de Linha Beira Rio, interior do município de 
Mercedes. Participaram do certame as empresas V. ALBIERO & ClA LTDA, CNPJ n° 
79.189.718/0001-28 (doravante ALBIERO); D&D PAVlMENTAÇÃOES LTDA, CNPJ n° 
13.561.077/0001-82 (doravante D&D); SOTRAM CONSTRUTORA E 
TERRAPLANAGEM, CNPJ n" 67.156.943/0002-60 (doravante SOTRAM). A empresa 
SOTRAM protocolou seus documentos em momento anterior a sessão e não dispõem de 
representantes presentes. As empresas D&D e ALBIERO apresentaram documentação 
demonstrando enquadramento na condição de EPP. Caso seja necessário, terão assegurados os 
benefícios previstos na Lei Complementar n? 123/2006 e suas alterações. Aberto o Envelope 
"A" - Documentos de Habilitação - das empresas participantes, verificou-se a necessidade da 
análise aprofundada dos documentos e realização de diligencia. A sessão foi suspensa, nos 
termos Art. 43, §3° da Lei 8.666/93, para posterior avaliação dos documentos. Foi informado 
aos presentes que o conteúdo dos envelopes, bem como o julgamento atribuído ao conteúdo 
dos mesmos, por parte da CPL, estará disponível, digitalmente, no site do Município, no 
endereço eletrônico www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php. sendo-Ihes também encaminhado 
através de e-mail, permitindo que os representantes o verifiquem e, em querendo, apresentem 
eventuais recursos a respeito do procedimento. Os envelopes "B" - Proposta de Preços, de 
todas as empresas anteriormente destacadas foram rubricados e permanecem sob guarda da 
CPL até que seja possível dar sequência aos trabalhos. Finda a sessão e nada mais havendo a 
constar, encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinado por todos. 
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