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FOLHA DE ATA Nº 178/2019 
Ata da sessão realizada para abertura e julgamento dos 
envelopes “B” contendo propostas de preços em 
atendimento ao edital de licitação da TOMADA DE 
PRECOS Nº 05/2019 – 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 quinze 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 “B” contendo propostas de preços da Licitação acima citada. Presentes na sessão 
os representantes Marcio Gallina e Celso Vicente Pinto respectivamente das proponentes: 
MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e CELSO 
VICENTE PINTO – ME. Ao iniciar a sessão, a comissão fez a leitura do Edital de Habilitação, 
devidamente publicado, quando foram habilitadas as 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. A presidente da comissão reiterou que 
tendo já expirado o prazo recursal da fase de habilitação, e julgados os recursos, não cabe 
mais qualquer reclamação pertinente. O registro em ata foi disponibilizado simultaneamente 
em telão, de forma a oportunizar aos participantes o acompanhamento dos trabalhos. Após 
conferida a integridade dos envelopes à vista dos presentes interessados, em ato contínuo, a 
comissão procedeu a abertura dos envelopes ”B” contendo as propostas de preços das 
licitantes habilitadas, lendo em voz alta a saber: 01 - ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI 
apresentou proposta no valor global da obra de R$ 536.761,60 (quinhentos e trinta e seis mil 
setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos); 02 - CELSO VICENTE PINTO – ME 
apresentou proposta no valor global da obra de R$ 606.120,13 (seiscentos e seis mil cento e 
vinte reais e treze centavos); 03 - GERCINDO SENHORIN – ME apresentou proposta no valor 
global da obra de R$ 692.380,38 (seiscentos e noventa e dois mil trezentos e oitenta reais e 
trinta e oito centavos); 04 - L B ENGENHARIA LTDA apresentou proposta no valor global da 
obra de R$ 637.945,30 (seiscentos e trinta e sete mil novecentos e quarenta e cinco reais e 
trinta centavos); 05 - MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI apresentou proposta no valor global da obra de R$ 630.241,11 
(seiscentos e trinta mil duzentos e quarenta e um reais e onze centavos); 06 - M.L.P. 
GONÇALVES & CIA LTDA – EPP apresentou proposta no valor global da obra de R$ 
674.973,00 (seiscentos e setenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais); 07 - 
VIAPIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – EPP 
apresentou proposta no valor global da obra de R$ 705.631,57 (setecentos e cinco mil 
seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos); 08 - Z3 CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA – ME apresentou proposta no valor global da obra de R$ 
582.535,84 (quinhentos e oitenta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro 
centavos). As propostas foram examinadas na sua forma de apresentação conforme 
estabelecido no item 7 do Edital e o modelo Anexo 8 do edital. Concluído o exame, a comissão 
constatou que todas as proponentes cumpriram as condições de apresentação das propostas 
e consideradas classificadas. As propostas foram classificadas na ordem crescente em função 
do preço global e observadas as disposições do item 12 do Edital: 1ª colocada: ALBERTO 
AFONSO GUOLLO EIRELI; 2ª colocada: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – 
ME; 3ª colocada: CELSO VICENTE PINTO – ME; 4ª colocada: MARCIO GALLINA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI; 5ª colocada: L B 
ENGENHARIA LTDA; 6ª colocada: M.L.P. GONÇALVES & CIA LTDA – EPP; 7ª colocada:  

http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/


    MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 CEP: 85601-030 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - Fones (46) 3520-2103 / 3520-2107  

E-mail: licitacoes@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br 

 
FOLHA DE ATA Nº 179/2019 
Ata da sessão realizada para abertura e julgamento dos 
envelopes “B” contendo propostas de preços em 
atendimento ao edital de licitação da TOMADA DE 
PRECOS Nº 05/2019 – 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. 

 
GERCINDO SENHORIN – ME e 8ª colocada: VIAPIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – EPP. As propostas, após rubricadas pelos membros da 
comissão, foram repassadas aos representantes presentes para vista e rubrica. A Comissão 
informou que o resultado final será comunicado aos participantes e publicados nos meios 
oficiais do Município. A comissão informou que após publicação oficial do resultado, a efetiva 
contratação fica condicionada a homologação por autoridade competente. Nada mais a tratar, 
foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata às quinze horas e dez minutos, que será 
assinada pelos presentes nesta reunião. 
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