
 

 

 

 

Ata da sessão de Abertura dos envelopes contendo as “Propostas de Preços” entregues em atendimento ao Edital de 

Tomada de Preços 008/2017 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR.  

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 15:45 (quinze horas e quarenta  e cinco 

minutos), no Salão nobre da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, reuniram-se em sessão pública os membros 

da Comissão de Licitações. Do presente procedimento licitatório – Edital de Tomada de Preços nº 008/2017, cujo 

objeto é a Execução de 22.786,40m
2
 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e seis metros quadrados e 40 decímetros 

quadrados) de pavimentação poliédrica, a serem executados no Trecho 1: 9.363,20 m
2
 Asfalto PR 473 à Comunidade 

Mariot, Trecho 2: 4.928,00m
2
 Saída para a Comunidade de Alto Erveira, Trecho 3: 806,40m

2
 Serra sentido 

Comunidade Alto Erveira, Trecho 4: 2.116,80 m
2
 Trecho da Estrada Principal Alto Erveira sentido Nelson Grassi, 

Trecho 5: 4.093,60m² Trecho PR 473 para Linha Pedra do Ouro e Trecho 6: 1.478,40m² Trecho asfalto Paineira 

sentido José Portela,através do Convênio 197/2017 da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - 

SEAB e o Município de Cruzeiro do Iguaçu, de acordo com as especificações constantes dos Projetos e Memoriais 

Descritivos que passam fazer parte do Edital e seus anexos.Aberta a sessão, o Presidente mandou consignar em ata o 

recebimento da Proposta de Preços da(s) empresa(s) participante(s) e habilitada(s): a) Awc Schneider Engenharia E 

Construção Ltda, inscrita no CNPJ:07.536.537/0001-10, estabelecida à Rua: Constantino Mezzomo, 317B, Centro, 

Cruzeiro do Iguaçu-Pr;  b) Comercio De Pedras Almeida Ltda inscrita no CNPJ: 07.546.859/0001-40, estabelecida à 

Av Vereador Dorvalino Tosi, nº 704, Casa, Bairro Jardim Marcante, Dois Vizinhos-Pr. O Presidente, na presença de 

todos os integrantes da Comissão abriu o(s) envelope(s) contendo a (a) proposta(s) da(s) empresa(s) participante(s): a) 

Awc Schneider Engenharia E Construção Ltda, a qual apresentou para o Lote 01, o valor de 

R$:309.362,74(trezentos e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), e para o Lote 

02 o valor de R$:257.006,23(duzentos e cinqüenta e sete mil, seis reais e vinte e três centavos) e para o Lote 03 o 

valor de R$:181.501,93(cento e oitenta e um mil, quinhentos e um reais e noventa e três centavos). b) Comercio 

De Pedras Almeida Ltda, a qual apresentou para o Lote 01 o valor de R$:309.819,73(trezentos e nove mil, 

oitocentos e dezenove reais e setenta e três centavos), para o Lote 02 o valor de R$:256.967,59(duzentos e 

cinqüenta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos) e Lote 03 com o valor de 

R$:182.719,81(cento e oitenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e um centavos).Examinada a 

proposta, tomando-se por critério tipo menor preço por lote e tendo em vista o(s) representante(s) da(s) empresa(s) 

apresentar(em) verbalmente a Renúncia de Recurso, restou vencedora para o Lote 01  e Lote 03 a Empresa: Awc 

Schneider Engenharia E Construção Ltda pelos valores acima citados e Comercio De Pedras Almeida Ltda vencedora 

no Lote 02 pelo valor acima citado. Em seguida, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, encaminhando ao 

Departamento competente para parecer jurídico 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, Taila 

Daiane Souza Perão, para lavrar a presente Ata. Cruzeiro do Iguaçu/PR, aos dezenove dias do mês de dezembro do 

ano de dois mil e dezessete. 

  

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO – Presidente da Comissão:_____________________________________ 

  

TAILA DAIANE SOUZA PERÃO - (Comissão de Apoio):__________________________________________ 

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA - (Comissão de Apoio):_______________________________________________ 

 

LUCIANE PAVNOSKI- (Comissão de Apoio):____________________________________________________ 

 

AWC SCHNEIDER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA __________________________________ 

 

PONTES E SILVESTRO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA – ME_________________________ 

 

COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA_____________________________________________________ 

 

TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME__________________________________________________________ 

 

 

 


