
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN – 
PARANÁ 

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

No dia vinte e três 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 

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. 

O processo licitatório teve seu extrato devidamente publicado no Diário Oficial da União, no Jornal do 

Estado, no Jornal o Regional 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: 

LN CONSTRUÇÕES LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº 10.834.999/0001-28, estabelecida a Rua 

Iracema, nº 349, Bairro Cruzeiro, em São Bento do Sul/SC, CEP 89286-320, fone (47) 3635-1250, e-

mail lnconstrucoes@saninternet.com; sem representante nesta sessão; SÉRGIO VALUS 

ENGENHARIA EIRELLI, inscrita no CNPJ 24.378.765/0001-28, estabelecida na Rua João Correia, nº 

235, Bairro Vila Nova, em Prudentópolis/PR, CEP: 84.400-000, fone (42) 3446-5613, e-mail 

mvalus@hotmail.com; representado nessa sessão pelo Sérgio Valus, carteira de identidade 8.422.246-

0 SSP/PR e inscrito no CPF nº 048.648.099-25; ADMI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, 

inscrita no CNPJ 17.747.344/0001/61, estabelecida na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 

1229, Bairro Atuba, em Curitiba/PR, CEP: 82.620-300, fone (41) 32572611, e-mail 

licitacao@admiconstrutora.com; sem representante nessa sessão; PREVENTI ENGENHARIA 

CONTRA INCENDIO LTDA. inscrita no CNPJ sob nº 24.644.721/0001-00, estabelecida na Rua Padre 

Anchieta, nº 70, Centro, em Porto união/PR., CEP 89.400-000, fone: (42) 3523-4915, e-mail 

preventi.comercial@gmail.com; representado nesta sessão pelo Sra. Mairy Walter Tramontin, 

portadora do RG nº 6.110.599 SESPDC/SC e inscrita no CPF sob nº 087.182.569-45; CASTRO 

CONSTRUÇÕES LTDA – ME. inscrita no CNPJ nº 04.775.220/0001-48, estabelecida a Rua Coronel 

Verissimo de Souza Freitas, nº 365, sala 01- Bairro Cascata em Campo Alegre/SC, CEP: 89.294-000, 

fone (047) 3633-3136, e-mail castroconstrucoes@hotmail,com; sem representante na sessão; LLC 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob nº 32.313.721/0001-48, estabelecida na Rua 

Desembargador Antônio de Paula Xavier, nº 72, Bairro Wilson Montenegro em Lapa/PR, CEP 83750-

000, fone: (41) 3622-7144, e-mail construtora_llc@hotmail.com; sem representante nesta sessão; 

ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI , inscrita no CNPJ sob nº 34.224.983/0001-61, estabelecida 

na Rua Trinta e Um de Março, Nº 183, Bairro Atuba, em  Osasco/SP, CEP 06.194-070, fone: (11) 

3681-9594, sem representante nesta sessão e  COMPACT CONSTRUTORA EIRELI-ME inscrita no 

CNPJ sob nº 22.970.696/0001-11, estabelecida na Carlos Muhlbauer, 57, Bairro Barro Preto, Rio 
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Negrinho/SC, CEP 89295-000, fone: (47) 3644-1544, representado nessa sessão pela Sra. Schaiane 

Lovemberger portadora do RG nº 470.313-4 SSP/SC e inscrita no CPF sob nº 065.003.719-76. 

Estando 03 (três) 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 a empresa ADMI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 

apresentou a comprovação de capacidade técnico operacional, solicitada no item 7.1 alínea “p” do 

edital, emitida por pessoa física, não sendo aceito visto que é possível apenas a apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas do direito público ou privado, sendo portanto inabilitada. Foi 

constatado também que a empresa ABU DHABI CONSTRUTORA EIRELI, apresentou a declaração 

de responsabilidade técnica solicitada no item 7.1 alínea “m” sem a assinatura dos responsáveis 

técnicos indicados conforme demostrado no anexo IV do edital, o acervo técnico não atende o 

solicitado em edital e o endereço do contrato social é diferente da Certidão do Crea, sendo portanto 

inabilitada.  Cabe frisar que PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA, foi habilitada 

levando em consideração a responsável técnica Mairy Walter Tramontin e o seu respectivo acervo. A 

presidente da Comissão de Licitações fez constar nesta ata que a empresa LN CONSTRUÇÕES LTDA 

colocou em sua Declaração de Responsabilidade Técnica dois responsáveis, no entanto não 

apresentou o registro no CREA/CAU do Sr. Lourival Negreli, portanto, ressalta este Município que será 

aceito como responsável técnico apenas o Sr. Tonny Christian Negreli.  As demais empresas 

apresentaram os documentos em conformidade com o edital, sendo, portanto, declaradas habilitadas. 

Os representantes na sessão analisaram e vistaram os documentos e as empresas PREVENTI 

ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA e COMPACT CONSTRUTORA EIRELI-ME e fizeram 

constar nesta ata que abrem mão do prazo recursal referente à fase de habilitação. A senhora 

presidente informou ainda, que o resultado da habilitação 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, 23 de junho de 2020 

Presidente: Patricia Aparecida Trojanovski   ________________________________ 

Secretária: Bernadete Maguerovski dos Santos         ___________________________________ 

SÉRGIO VALUS ENGENHARIA EIRELLI                    _______________________________ 

PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA   _____________________________ 


