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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

 

No dia seis do mês de agosto 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 prosseguimento às atividades pertinentes à Tomada de Preços nº 007/2020, TOMADA DE 

PREÇOS, VALOR GLOBAL, para Pavimentação asfáltica de trecho (500m), da Estrada 

Municipal KO-402, Campina dos Maia, Piên/PR. Incluindo os serviços: terraplenagem; 

pavimentação; ligantes betuminosos; drenagem e obras de arte correntes; sinalização e 

serviços complementares. 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; 

representado nessa sessão pelo Sr. Thiago Paul portador do RG nº 4765794 SSP/SC e inscrito no CPF 

sob o nº 063.324.869-02; 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. Bruno Baptista Fragozo portador do RG nº 4.245.773 e inscrito no CPF sob o nº 

061.266.379-50 e ALTA VISTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob 

nº 300.077.401/0001-40, estabelecida na Rua Anne Frank, nº 5530, Bairro Boqueirão em Curitiba/PR, 

CEP 881730-010, fone: (41) 3286-1863, e-mail altavistaconstrutora@gmail.com; representado nessa 

sessão pelo Sra. Alexsandra de Carvalho portadora do RG nº 4.261.891-8 SSP/PR e inscrita no CPF 

sob o nº 961.651.899-20. Estando todas 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. Em relação ao atestado fornecido 

pela empresa ALTA VISTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA foi realizado diligência 

junto ao CREA/PR e a Prefeitura de São José dos Pinhais e foi constatado que antes do ano 2000 os 

acervos eram feitos da forma que a empresa apresentou. Os representantes na sessão analisaram e 
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vistaram os documentos e fizeram constar nesta ata que abrem mão do prazo recursal referente à 

fase de habilitação. 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$ 573.890,37 

 BRACOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA R$ 732.430,84 

 ALTA VISTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA   R$ 674.982,59 

 

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 

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, 06 de agosto de 2020 
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