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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

 

No dia vinte e dois do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas, reuniram-se na sala 

de reuniões da Prefeitura Municipal de Piên, a Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto nº 

236/2019 para dar continuidade às atividades pertinentes à Tomada de Preços nº 004/2020, 

TOMADA DE PREÇOS, VALOR GLOBAL, para Execução de requalificação de pavimentação 

primária, Estrada Municipal ko‐002; ligação do Centro até a localidade de Lageado, 

Piên‐PR; com extensão de 8,229 km, incluindo os serviços: serviços preliminares, 

terraplenagem, drenagem e pavimentação. O processo licitatório teve seu extrato devidamente 

publicado no Diário Oficial da União, no Jornal do Estado, no Jornal A gazeta e no Diário Oficial dos 

Municípios do Paraná. Às 08:45 horas encerrou-se o prazo para protocolização dos 

envelopes de proposta de preços e de habilitação pelas empresas interessadas em 

participar do certame, conforme previsto no item 1.3 do Edital. Às 09:00 foi aberta a sessão 

pública, iniciando o período de identificação dos representantes e de recebimento dos envelopes 

tendo comparecido e sido credenciadas as empresas: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita 

no CNPJ nº 03.620.927/0001-12, estabelecida a Rua Anélio Nicolli, nº 1720, Bairro Figueirinha, em 

Guaramirim/SC, CEP 89270-000, fone (47) 3372-1502, e-mail graziele.paviplan@terra.com.br; sem 

representante na sessão; BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

76.601.053/0001-20, estabelecida na Rua Travessa José Zipperer, nº 144, Bairro Centro em São 

Bento do Sul/SC, CEP 89280-352, fone: (47) 3633-4115, e-mail bracor@terra.com.br; representado 

nessa sessão pelo Sr. Ivo Ingo Brand portador do RG nº 119.754-1 e inscrito no CPF sob o nº 

004.230.849-68; PROGRESSO ENGENHARIA KM LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.750.290/0001-

87, estabelecida na Rua Tiradentes, nº 97, Bairro Trianon em Guarapuava/PR, CEP 89285012-320, 

fone: (41) 99938-8040, e-mail progresso@progressoeng.com.br; representado nessa sessão pelo Sr. 

Mauricio Zeni Kurmann portador do RG nº 9542207-1 SESP/PR e inscrito no CPF sob o nº 

048.696.589-92 e KJPR PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 26.786.919/0001-46, 

estabelecida a Rua  Raphael Francisco Greca, 150b, Sala 03, São Gabriel, em Colombo/PR, CEP 

83407-836, fone (41) 3621-0018, e-mail contato@grupoded.com.br; sem representante nesta sessão. 

Estando 02 (dois) representantes credenciados presente na sessão, a Presidente informou os 

procedimentos do processo licitatório, que seguirão o seguinte cronograma: 

1 – Abertura dos envelopes de habilitação; 

2 – Registro das considerações; 

3 – Lavratura da ata e assinatura; 

4 – Havendo condições, abertura das propostas de preços. 

Na continuidade dos trabalhos a Presidente procedeu a abertura dos envelopes referente à 

documentação, sendo contatado que todas as empresas apresentaram os documentos em 

conformidade com o edital, sendo, portanto, declaradas habilitadas. Os representantes na sessão 

analisaram e vistaram os documentos e fizeram constar nesta ata que abrem mão do prazo recursal 
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referente à fase de habilitação. As empresas que não estavam presente na sessão enviaram termo de 

renúncia referente ao prazo recursal quanto a fase de habilitação, a qual será anexados aos autos. Na 

continuidade dos trabalhos a Presidente procedeu à abertura dos envelopes referente à proposta de 

preços, sendo constatada que as empresas atenderam as condições estipuladas em edital, tendo sido 

cotado os seguintes preços:  

EMPRESAS VALOR 

 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA R$ 778.206,02 

 BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA R$ 927.700,00 

 PROGRESSO ENGENHARIA KM LTDA R$ 897.912,67 

 KJPR PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP R$ 997.700,00 

 

Após análise das propostas apresentadas, a empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA foi 

declarada detentora da melhor proposta conforme valor apresentado na tabela acima identificada. Os 

representantes das proponentes presentes analisaram e vistaram as propostas apresentadas e fizeram 

constar nesta ata que abrem mão do prazo recursal referente à fase de classificação da proposta. As 

demais empresas sem representante presente na sessão enviaram termo de renúncia referente ao 

prazo recursal quanto a fase das propostas, os quais serão anexados aos autos.  Nada mais havendo 

a tratar, a Senhora presidente deu por encerrada à sessão, cujos trabalhos eu, Bernadete 

Maguerovski dos Santos, secretária, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada 

por mim e pelos membros da comissão de licitação. 

Piên/PR, 22 de junho de 2020 
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Secretária: Bernadete Maguerovski dos Santos         ___________________________________ 

BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA  ________________________________ 

PROGRESSO ENGENHARIA KM LTDA  ________________________________ 


