
 
 
 
 
Ata da sessão de Abertura dos envelopes contendo as “Propostas de Preços” entregues em atendimento 
ao Edital de Tomada de Preços 001/2020 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR.  

 
Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 14:00 (quatorze horas ), no Salão nobre da 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, reuniram-se em sessão pública o Presidente Sandro Paulo 
Bortoncello e os membros da Comissão Permanente de Licitações para a abertura das propostas das 
empresas habilitadas no presente procedimento licitatório – Edital de Tomada de Preços nº 001/2020, cujo 
objeto é Contratação de empresa especializada para execução de 4.363,00 m² de pavimentação poliédrica 
com pedras irregulares no interior do município, conforme planilha de execução e cronograma financeiro 
do convênio nº 121/2019, firmado entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB e 
o Município de Cruzeiro do Iguaçu-PR, especificações técnicas, memoriais e demais documentos em 
anexo. Decorrido o prazo recursal, após julgamento, decisão e aviso de convocação devidamente 
publicada, foi aberta a sessão. Presentes na sessão a representante da empresa COMERCIO DE 
PEDRAS ALMEIDA o vereador Jean Cardoso e o munícipe Matheus Frederico da silva. O Presidente 
mandou consignar em ata o recebimento das Propostas de Preços das empresas participantes e 
habilitadas: a) CONSTRUTORA KOERICH LTDA inscrita no CNPJ: 19.451.880/0001-40 a qual apresentou 
o valor de R$:142.935,23(cento e quarenta e dois mil novecentos e trinta e cinco reais e vinte e três 
centavos.);b) FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES EIRELI, inscrita no 
CNPJ:07.129.002/0001-24 a qual apresentou o valor de R$:129.624,85(cento e vinte e nove mil seiscentos 
e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos.); c) COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA inscrita no 
CNPJ: 07.546.859/0001-40 a qual apresentou o valor de R$:139.487,70(cento e trinta e nove mil 
quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos.) Examinadas as propostas, tomando-se por critério 
tipo Menor preço – global ,restou vencedora para o Lote 01 a Empresa: FERNANDO RICARDO REOLON 
CONSTRUÇOES EIRELI, inscrita no CNPJ:07.129.002/0001-24 a qual apresentou o valor de 
R$:129.624,85(cento e vinte e nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos.). Em 
seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, encaminhando os autos à assessoria jurídica  e à 
autoridade competente para homologação, e comunicando a todos que o resultado será afixado no quadro 
de avisos da Prefeitura, e publicado no Diário Eletrônico, designando eu, Kelli Moresqui, para lavrar a 
presente Ata que segue assinada pelos presentes. Cruzeiro do Iguaçu/PR, aos vinte dias do mês de 
março do ano de dois mil e vinte. 
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