
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – 
PARANÁ 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

No dia sete do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, reuniram-se na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal de Piên, a Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto nº 236/2019 

para proceder a abertura dos envelopes nº 2 entregues pelas proponentes participantes  à Tomada de 

Preços nº 005/2020, TOMADA DE PREÇOS, VALOR GLOBAL, para Construção de pátio 

recreativo coberto para Escola Rural Municipal Prefeito Laércio Bueno dos Santos, na 

localidade de Poço Frio, Piên/PR; com área de 313,65m², incluindo os serviços: serviços 

preliminares, fundações, supra estrutura, fechamentos, cobertura, drenagem, instalações 

elétricas, pavimentação, pintura, sistema de proteção de descargas atmosféricas e 

limpeza da obra. Em ato contínuo, a Presidente da Comissão, sem nenhum representante na sessão 

procedeu com a abertura dos envelopes de propostas de preços, tendo sido cotados os seguintes 

preços: 

Nº EMPRESA VALOR  

01 LN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP R$ 206.843,30 

02 SÉRGIO VALUS ENGENHARIA EIRELLI R$ 199.708,22 

03 PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA R$ 215.950,14 

04 CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME R$ 193.400,08 

05 LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA- ME R$ 178.423,61 

06 COMPACT CONSTRUTORA EIRELI-ME R$ 207.950,56 

 

 Após análise das propostas apresentadas, a empresa LLC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA- ME foi 

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

presidente e a Comissão de Licitações analisaram e vistaram as propostas apresentadas. A senhora 

presidente informou ainda, que o resultado da proposta será oportunamente divulgado através de 

aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências 

da Prefeitura Municipal de Piên. 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, 07 de julho de 2020. 

Presidente: Patricia Aparecida Trojanovski   ________________________________ 

Secretária: Bernadete Maguerovski dos Santos         ___________________________________ 

Membro: Cristiano Quadros                 ___________________________________ 

 

 

 


