MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO/PR
ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (26/06/2020), às 09:00 horas, em sessão
pública, sob presidência do Senhor Walmir Seguraço e membros os Senhores Roque Gaino Alves e Shirlene
Davantel Valarini reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 002/2020 para proceder a
abertura dos envelopes nº 2 entregues pelas proponentes interessadas habilitadas na execução do objeto da
TOMADA DE PREÇOS nº 007/2020. 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, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: V.P.P. IMÓVEIS
E OBRAS LTDA, R$ 995.645,42 (novecentos e noventa e cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e
quarenta e dois centavos); PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA, R$ 1.008.234,63 (um milhão oito mil duzentos
e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos); CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA, R$ 1.045.001,42 (um
milhão quarenta e cinco mil e um reais e quarenta e dois centavos); CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA
LTDA, R$ 1.089.927,66 (um milhão oitenta e nove mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e seis
centavos); C.S. MAGON CONSTRUTORA EIRELI, R$ 1.133.008,88 (um milhão cento e trinta e três mil oito
reais e oitenta e oito centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e pelos presentes
que assim desejaram. 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 no
Jornal Tribuna do Interior, fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de
Engenheiro Beltrão e na aba “licitações” do site www.engenheirobeltrao.pr.gov.br. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a sessão da qual foi lavrada a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada pelos
membros da comissão de licitação.
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