
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 ESTADO DO PARANÁ 

 

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DE ENVELOPES Nº 2 - PROPOSTAS 

 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 

 

Ata nº 187/2019 da sessão de abertura e julgamento dos 

envelopes nº 2 contendo propostas de preços, em atendimento ao 

edital de concorrência nº 02/2019.  

OBJETO: Contratação de empresa para execução de duas 

trincheiras na interseção e cruzamento da PR 180 e Rua Marilia 

no Município de Francisco Beltrão - PR. 

 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove às quatorze horas, em sessão pública, 

sob presidência da Senhora Nileide T. Perszel e membros os Senhores Guilherme Seifert Neto, Leandro 

Schmit e Priscila De Luca, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 230/2018 de 

17/05/2018 para proceder a abertura dos envelopes nº 2 contendo propostas de preços, entregues pelas 

proponentes interessadas na execução do objeto da CONCORRÊNCIA nº 002/2019. Aberta a sessão, 

não foi registrada presença de representantes das licitantes; a Senhora presidente esclareceu que expirado 

o prazo recursal da fase de habilitação, e julgados os recursos, já não cabe mais qualquer reclamação relativa à 

habilitação. Após conferida a integridade dos envelopes nº 2 pela comissão à vista dos presentes 

interessados, em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 2 contendo as propostas de 

preços das licitantes habilitadas na ordem do edital de habilitação, lendo-se em voz alta os preços 

globais propostos, a saber: proponente HANSEN & MELLO LTDA EPP valor global de R$ 

4.978.947,53 (quatro milhões novecentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e três centavos); proponente M. S. KLAUCZEK & CIA LTDA valor global de R$ 

5.668.985,38 (cinco milhões seiscentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e 

oito centavos); proponente ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI valor global de 

R$ 5.549.000,00 (cinco milhões quinhentos e quarenta e nove mil reais). A documentação contida dos 

envelopes relativa à proposta financeira conforme item 11 do edital constituída de: Carta-Proposta de 

Preços, Planilha de Serviços e Cronograma Físico-Financeiro, foram examinadas pela comissão de 

licitação confrontando com o estabelecido no Edital, e rubricadas pelos membros da Comissão de 

Licitação. Concluído o exame, a comissão constatou que todas as proponentes cumpriram as condições 

estabelecidas para apresentação das propostas, especialmente as disposições do item 14 e 15 do Edital. 

As propostas foram preliminarmente classificadas na ordem crescente em função do preço global assim 

definidas: 1ª colocada: HANSEN & MELLO LTDA EPP valor global de R$ 4.978.947,53 (quatro 

milhões novecentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos); 

2ª colocada: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI valor global de R$ 5.549.000,00 

(cinco milhões quinhentos e quarenta e nove mil reais) e 3ª colocada: M. S. KLAUCZEK & CIA LTDA 

valor global de R$ 5.668.985,38 (cinco milhões seiscentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e 

cinco reais e trinta e oito centavos). Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora 

presidente informou aos participantes presentes que o edital e classificação e o resultado final da 

licitação será oportunamente divulgado mediante publicação em jornais oficiais e no site do Município 

de Francisco Beltrão, concluindo, deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Nileide T. Perszel, 

lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de 

licitação e representantes das proponentes presentes que assim desejarem. 

 

Nileide T. Perszel 

presidente da comissão 

Leandro Schmit Guilherme Seifert Neto Priscila De Luca 

presidente da comissão membro da comissão Membro suplente da comissão 



 


