
 

 

 

 

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

atendimento ao Edital de Tomada de Preços 004/2019 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do 

Iguaçu/PR.  

 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 (quatorze horas), no Salão nobre da 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, reuniram-se em sessão pública o presidente, os membros da 

Comissão de Licitações e o representante da empresa L. B ENGENHARIA LTDA para continuidade do presente 

procedimento licitatório – Edital de Tomada de Preços nº 004/2019, cujo objeto é Construção de Barracão Pré-moldado 

com predominância de Aluzinco de 1200m², nos termos estabelecidos neste edital e seus anexos. Aberta a sessão, o 

Presidente mandou consignar em ata o recebimento da Proposta de Preços das empresas participantes e habilitadas: a) 

CONSTRUTORA SAIMOR LTDA. EPP inscrita no CNPJ: 05.247.665/0001-18; b) L. B ENGENHARIA LTDA inscrita 

no CNPJ: 04.351.798/0001-77 e c) SÉRGIO VALUS ENGENHARIA inscrito no CNPJ:24.378.765/0001-28. Decorrido 

o prazo recursal. Após julgamento, decisão e convocação devidamente publicados, foi aberta a sessão para 

continuidade do certame em referência. O Presidente na presença de todos os integrantes da Comissão e 

representantes das empresas presentes, habilitadas e aptas a passar para a fase de abertura dos envelopes das 

propostas, deu as boas vindas a todos os presentes, passou os envelopes para serem vistados por todos e abriu 

o(s) envelope(s) contendo a (a) proposta(s) de preço da(s) empresa(s): CONSTRUTORA SAIMOR LTDA. EPP, a 

qual apresentou para o Lote 01, o valor total de R$:374.114,82(trezentos e setenta e quatro mil, cento e quatorze 

reais e oitenta e dois centavos) ;a empresa L. B ENGENHARIA LTDA, a qual apresentou para o lote 01 o valor 

total de R$:356.959,10(trezentos e cinqüenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e dez centavos) e a 

empresa SÉRGIO VALUS ENGENHARIA , a qual apresentou para o lote 01 o valor total de 

R$:345.975,75(trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). 

Examinadas as propostas, foi verificado divergência quanto ao valor constante da planilha de serviços no item 

1.5”kit suporte e acessórios para montagem”. A empresa apresentou o valor unitário de R$:9.000,00(nove mil 

reais) e valor parcial de R$:7.000,00(sete mil reais). Em observando os ítens 14.08, 14.09 e 14.10 do edital, o 

presidente e comissão considerarão o menor valor.  Tomando-se por critério tipo menor preço, restou vencedora 

para o Lote 01 a Empresa: SÉRGIO VALUS ENGENHARIA, a qual apresentou para o lote 01 o valor total de 

R$:345.975,75(trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco 

centavos). Tendo em vista o fato de alguns dos representantes habilitados e aptos a passar para a fase de 

abertura do envelope da proposta de preços, não estarem presentes para fazer a renúncia de recurso, aguarde-se o 

prazo recursal conforme prazos e condições constantes do edital no item 14.20. Não havendo recursos, ou 

definitivamente julgados, será declarado o vencedor, conforme 14.21 do edital e posteriormente os autos serão 

encaminhados para a procuradoria jurídica e autoridade competente para homologação. Em seguida, o Sr 

Presidente declarou encerrada a sessão, comunicando a todos que o resultado será afixado no quadro de avisos 

da Prefeitura, e publicado no Diário Eletrônico, designando eu, Tatiane Aparecida do Prado, para lavrar a 

presente Ata. Cruzeiro do Iguaçu/PR, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove. E para que 

conste o representante da empresa L. B ENGENHARIA LTDA, que se fez presente na sessão, retirou-se do local antes 

da lavratura da ata. 

  

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO – Presidente da Comissão:_____________________________ 

 

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

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA – (Comissão de Apoio)_______________________________________ 

 

TATIANE APARECIDA DO PRADO - (Comissão de Apoio):_______________________________ 

 

 


