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FOLHA DE ATA Nº 155/2019 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
LICITAÇÃO DE OBRAS RELATIVA À LICITAÇÃO Nº 05/2019 
– TOMADA DE PREÇOS. OBJETO: Contratação da execução 
de uma quadra coberta com área de 1.125,00m2, sobre o lote 
nº 84F1 da Gleba nº 57-FB, no Bairro Novo Mundo, no 
Município de Francisco Beltrão – PR. 

 
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às oito horas (09hs00min), na sala 
de reuniões do departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, esteve 
reunida a Comissão Especial para Obras, nomeada através da Portaria nº 230/2018 de 
dezessete de maio de dois mil e dezoito, composta por NILEIDE T. PERSZEL presidente, e os 
membros GUILHERME SEIFERT NETO, EDER MARQUES DA ROSA e LEANDRO SCHMID. 
Esta reunião foi convocada pela presidente da Comissão tendo em vista o comparecimento do 
representante da empresa ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI junto ao balcão do 
departamento de licitações alegando ter efetivado a garantia de manutenção da proposta para a 
referida licitação. Convocada a presidente da Comissão Nileide T. Perszel que juntamente com 
Eder Marques da Rosa membro da comissão e Lorizete Artuzo do Departamento de Licitações, 
na presença do representante da licitante, verificaram os documentos da fase de habilitação do 
processo da Tomada de Preços nº 05/2019 e foi constatada a presença de documento avulso e 
não rubricado junto à capa do protocolo nº 4752/2019, após verificado constatou-se tratar de 
comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) 
efetivado na data de 03 de maio de 2019 em nome de ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI – 
ME em favor da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão; desta forma foi concluído que o 
documento passou despercebido pela comissão. A comissão realizou diligência junto ao 
departamento de tesouraria e ficou constatado o referido crédito em conta na data de 
03/05/2019 às 08h30min. Desta forma esta comissão decide pela HABILITAÇÃO das licitantes: 
01 – ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI; 02 – CELSO VICENTE PINTO – ME; 03 – 
GERCINDO SENHORIN – ME; 4 - L B ENGENHARIA LTDA; 05 – MARCIO GALLINA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI; 06 – M.L.P. GONÇALVES & 
CIA LTDA – EPP; 07 – VIAPIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
LTDA – EPP e 08 – Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME. Registra-se ainda 
que a data constante no início da ata nº 153-154/2019 da sessão pública de recebimento de 
envelopes fica corrigida conforme o aviso de rerratificação do edital publicado tempetivamente, 
ou seja, onde se lê  “Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezenove às 
nove horas” LEIA-SE: “Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove às nove 
horas”. Nada mais a tratar, foi encerrada foi encerrada esta reunião e lavrada a presente ata que 
segue assinada pelos membros da Comissão. 
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