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Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, em sessão pública, sob 

presidência do Senhor(a) Sandro Paulo Bortoncello e membros os Senhores José Nilton de Souza, Tatiane 

Aparecida do Prado e Taila Daiane Souza Perão reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela 

Portaria nº 3961/2018 de 09/04/2018 para proceder a abertura dos envelopes nº 2 entregues pelas 

proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº03/2018. Aberta a sessão o 

Senhor presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à habilitação. Em ato 

contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 2 contendo as propostas de preços das empresas 

habilitadas, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: proponente Cazenge engenharia e 

Construtora Ltda Epp, ofertou o valor de R$ 443.268,69 (quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e 

sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), proponente Artefatos de cimento Santa Cecília Ltda ME, 

ofertou o valor de R$ 448.101,78 (quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e um reais e setenta e oito 

centavos) e proponente Derivados de Cimento Duovizinhense Ltda, que ofertou o valor de 

R$:540.405,47(quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) As 

propostas foram rubricadas pela comissão de licitação, e as planilhas fora avaliadas pelo engenheiro civil 

da Prefeitura Alexandre Tiezzi Zuntine. E para que conste, nenhum dos representantes das proponentes 

estava presente. Examinadas as propostas, tomando-se por critério o menor preço por lote, restou 

vencedora a empresa Cazenge engenharia e Construtora Ltda Epp, pelo valor de R$ 443.268,69 

(quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Deixada 

livre a palavra, e como ninguém se manifestou, o Senhor presidente após comunicar aos interessados 

presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser 

encaminhado a cada participante e publicado em jornal eletrônico, jornal impresso e na home Page do 

município: cruzeirodoiguacu.pr.gov.br deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Tatiane 

Aparecida do Prado, secretária, lavrei a presente ata que lida  e achada conforme, vai assinada por mim e 

pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes. 

 

 

Presidente da comissão: Sandro Paulo Bortoncello_____________________________________________ 

 

Membros da comissão de apoio: José Nilton de Souza__________________________________________ 

  

 Tatiane Aparecida do Prado____________________________________ 

  

 Taila Daiane Souza Perão_____________________________________ 

 

Engenheiro Civil da Prefeitura:  Alexandre Tiezzi Zuntine______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


