
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  

ESTADO DO PARANÁ 

 
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2 

 
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2018 
 

Ata nº 184/2018 da reunião da Comissão Especial de Obras para 
julgamento da habilitação relativa a concorrência nº 04/2018. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO 
INTERMUNICIPAL, COM ÁREA DE 6.327,00M2 NO 
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR. 

 
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta minutos, em 
reunião na sala de licitações da Prefeitura de Francisco Beltrão, estiveram reunidos os membros da 
Comissão de licitação para julgamento da habilitação da licitação em epígrafe. Considerando diligência 
realizada com a assessoria jurídica municipal, a comissão considerou não passível de inabilitação a 
questão apontada na ata anterior quanto a ausência ou insuficiência da declaração expressa de 
disponibilidade na Declaração solicitada na letra “h” do item 3 do edital. Sendo que o resultado da 
habilitação foi o seguinte: EMPRESAS HABILITADAS: 02 – PLANO E OBRA CONSTRUTORA 
EIRELI – ME; 05 – CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA; 06 – CONSTRUTORA GUILHERME 
LTDA; 07 – COSTA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA; e 08 – ALOM CONSTRUÇÕES EIRELI. 
EMPRESAS INABILITADAS: 01 – SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em 
razão da apresentação da Declaração de Responsabilidade Técnica (anexo modelo 04) sem a assinatura 
do responsável técnico indicado; 03 – PEACE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA apresentou a 
Declaração Formal de Dispensa de Visita (letra “c” item 3 do edital)  em desconformidade com o 
anexo modelo 3.1 do edital; 04 – ÉLOS ENGENHARIA LTDA – EPP apresentou o Balanço 
Patrimonial incompleto em desacordo com a letra “b” do item 4 do edital. Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da comissão de licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

Nileide T. Perszel Dianara Gabriele Klim Krukoski Priscila De Luca 
presidente da comissão membro da comissão membro da comissão 

Eder Marques da Rosa 
membro da comissão 


