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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES NO 02 PROPOSTA TÉCNICA
CoNTENDO OS DOCUMENTOS RELATTVOS A HABTLTTAÇÃO TÉCNTCA DAS EMPRESAS
PARTTCTPANTES DA LTCTTAÇÃO REALTZADA NA MODALTDADE CONCORRÊNC|A
INTERNACIONAL N'CPI/OO2I2O22- IPPUC/NDB, PROTOCOLADO NESTE IPPUC SOB O NO

01-04340712022, REFERENTE A SUPERVISÃo oe ogRas Do PRoGRAMA NDB.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às í0h00min, na
Sala Cidade do lnstituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, sito à Rua
Bom Jesus, 669, Cabral, Curitiba - PR, realizou-se reunião para abertura dos envelopes no 02
(proposta tecnica), conforme aviso encaminhado aos proponentes, aos membros da Comissão
de Licitaçâo e publicados nos devidos portais. A publicaçáo desta licitação visa a seleção e
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de SUPERVISÃO DE OBRAS
DO PROGRAMA NDB, ação integrante do Contrato de Financiamento 20-BR-06, financiado pelo
New Development Bank - NDB. O valor estimado para esta licitação é de R$ 20.495.907,26
(vinte milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e sete reais e vinte e seis
centavos). Compareceram os membros da Comissão Especial de Licitação, designados através
do Decreto Municipal no 180612021 , como Presidente o Sr. Paulo Roberto Socher e os membros
Josiel Mocelin Ceccon, Nei Celso Boff e MarcioA. T. Teixeira. Os demais membros da Comissão
não participaram desta reunião, por estarem desenvolvendo outras atividades para este
Município. Registrada também, a presença do representante do Consórcio CONSORCIO STE /
ENGEMIN / BRT, o Sr. Oziris Porfirio Duarte. lniciando os trabalhos o Sr. Presidente informou
que durante o prazo recursal, nenhum proponente interpôs recurso sobre a decisão proferida
pela Comissão que resultou na habilitaçâo das duas proponentes. Ato contínuo o Sr. Presidente
apresentou os envelopes contendo os documentos da proposta tecnica (01 INVOLUCRO de
cada proponente), demonstrando aos participantes a sua inviolabilidade. Em continuidade,
conforme previsto em edital, a Comissão abriu os invólucros contendo os documentos
apresentados no envelope no 02. Após abertura e conferência, restou a apresentação conforme
descrito a seguir: CONSORCIO ESTEIO / NOVA ENGEVIX, 06 (seis) volume (original) físico e
01 (uma) mídia de CD (cópia dos volumes físicos), numerada da seguinte forma: Volume I - da
página 01 a 40, Volume ll - da página 01 a 334, volume lll - da página 01 a 319 (pá9. 12 e 13 -
frenteeverso),VolumelV-dapágina01 a433(pá9. 140a142;151 a154;-frenteeverso),
Volume V da página 01 a 414 (pá9. 364 a 366 - frete e verso) e Volume Vl da página 01 a220
(pág. 97 - frente e verso); CONSÓRCIO STE / ENGEMIN / BRT, 04 (quatro) volumes, contendo
1733 páginas, numeradas da seguinte forma: Volume l- da página 001 a 418 (pá9. 165 a í67,
201 a204,209 e210 - frente e verso), Volume ll - das páginas 419 a 910 (pág. 895 a 898 -
frente e verso), Volume lll - da página 911 a 1446 (pá9. 979 a 980; 1261 a 1264 frente e verso),
Volume lV - da página 1447 a 1733 (pá9. 1680, 1683,1686 e 1704 - frente e verso). Ficou
acordado entre os participantes que as 05 primeiras e as 05 últimas folhas serão rubricadas pelos
participantes da sessão. O Presidente da Comissão, informou que a análise e julgamento das
propostas serão realizadas pela Comissão em sessáo reservada, cujo resultado, será publicado
através de aviso na forma estabelecida no Edital de Licitação, bem como as demais fa
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seguirão como estabelecido nas condiçôes editalícias. O Sr. Presidente informou aos
proponentes que poderão solicitar vistas aos documentos das concorrentes, desde que solicitado
previamente através do e-mails: utaqndb@ippuc.orq. br. Foi perguntado aos presentes se haveria
algo para consignar em ata, sendo que nâo houve pronunciamento. E, nada mais havendo a

tratar, foi encerrada a reuniáo da qual se lavrou esta Ata que depois de lida e aprovada é
assinada por todos os presentes.
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