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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

No dia dezoito do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 09:30 horas, reuniram-se na

sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Piên, a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº

002/2021 para procederem às atividades pertinentes à Tomada de Preços nº 001/2021,  MAIOR

PERCENTUAL LINEAR DE DESCONTO, cujo objeto é a Contratação de empresa

para  execução  de  serviços  de  manutenção  corretiva  e  preventiva  em

imóveis  públicos  abrangendo  edificações,  terrenos,  passeios,  praças,

quadras,  ruas  e  logradouros,  e  qualquer  outro  tipo  de  bem  imóvel  de

domínio público situado na área urbana ou rural do município, com base na

Planilha  Orçamentária  referência  Tabela  SINAPI  PR_112020,  não

desonerado. O processo licitatório teve seu extrato devidamente publicado no Diário Oficial do

Estado, no Jornal do Estado, no Jornal O Regional e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.  Às

09:30  foi  aberta  a  sessão  pública,  iniciando  o  período  de  identificação/credenciamento  dos

representantes, tendo comparecido e sido  credenciada a  empresa: JP DUQUE OBRAS EIRELI,

inscrita no CNPJ sob nº 17.376.835/0001-43, estabelecida na Rua Arthur Martins Franco nº 780,

Cidade  Industrial,  em  Curitiba/PR.,  CEP  81.350-100,  fone:  (41)  3328-0134,  e-mail

jpduqueurbanismo@outlook.com, representado nesta sessão pelo Sr. André Fabris Branco, portador

do RG nº 5.410.913-0/PR e inscrito no CPF sob nº 022.138.869-97. Estando 01 (um) representante

credenciado 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  o  Presidente,  procedeu  a  abertura  dos  envelopes  referente  à

documentação, sendo constatado que a empresa apresentou os documentos em conformidade com o

edital, com análise do contador responsável do município referente ao balanço Patrimonial, Índice e

Notas  Explicativas,  constatando  que  atende  o  edital,  sendo,  portanto,  declarada  habilitada. O

representante presente na sessão analisou e vistou os documentos, Na continuidade dos trabalhos o

Presidente  procedeu à abertura  do envelope referente  à proposta de preços,  a qual  atendeu as

condições estipuladas em edital, tendo sido cotado os seguintes preços: 

LOTE EMPRESA DESCONTO VALOR ATUALIZADO
01 JP DUQUE OBRAS EIRELI 12,35% R$ 500.000,00
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Após  análise  das  propostas  apresentadas,  empresa  JP  DUQUE  OBRAS  EIRELI foi  declarada

vencedora do lote 01, conforme valor apresentado na tabela acima identificada. O Senhor Presidente

comunicou que o resultado da proposta de preços será oportunamente divulgado. Nada mais havendo

a tratar, o Senhor 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, 18 de fevereiro de 2021.

Presidente: Marcos Aurélio Melenek       ___________________________

Secretária: Bernadete Maguerovski dos Santos   ___________________________
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