
Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

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

TOMADA DE PREÇOS N.o 5/2022 

Às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 08 de abril do ano de 2022, 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 dos envelopes contendo a proposta de preço, e julgamento das mesmas, referente à 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. Decorrido os trâmites relativos ao 
período legal para apresentação de recursos por parte das licitantes a respeito do julgamento atribuído 
pela CPL à documentação de habilitação das licitantes participantes do certame, fixou-se a presente data 
para dar sequência aos trabalhos relativos ao procedimento licitatório indicado. As licitantes 
participantes e habilitadas foram devidamente intimadas, através do envio de e-mail, a comparecer à 
presente sessão, para acompanhar a continuidade do processo. Convocação para a presente sessão 
também foi devidamente publicada no meio usual de divulgação, qual seja o Diário Eletrônico do 
Município, edição n'' 2968, de 07 de abril de 2022. Participam da sequência do certame as licitantes 
empresas D&D PAVIMENTAÇÃOES LTDA, CNPJ n° 13.561.077/0001-82 (doravante D&D); 
SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM, CNPJ n° 67.156.943/0002-60 (doravante 
SOTRAM), declaradas habilitadas para a sequência do processo, após cumpridos os trâmites da fase de 
recursos. As referidas empresas, habilitadas a participar da sequência do processo, dispõem de 
representante presente na sessão exceto a empresa SOTRAM. Em face da inabilitação da empresa 
ALBIERO seu envelope "B" permanece lacrado e sob a guarda da CPL. Em seguida passou-se à abertura 
do Envelope "B" - Proposta de Preços, de todas as empresas anteriormente destacadas. As propostas 
foram rubricadas e aferidas pelos presentes. A sessão foi suspensa, nos termos Art. 43, §3° da Lei 
8.666/93, para posterior avaliação das propostas. 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.brllicitacoes.php, sendo-lhes também encaminhado através de e-mail, permitindo 
que os representantes o verifiquem e, em querendo, apresentem eventuais recursos a respeito do 
procedimento. 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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