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

 

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 

 

Folha de Ata nº 095/2021 da sessão de recebimento dos envelopes nº 1 

e nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em 

atendimento ao edital de TOMADA DE PREÇOS nº 10/2021. 

OBJETO: Construção de um Centro Cultural com área de 147,40 m² 

sobre o lote nº 30 Gleba 48-FB no Distrito de Sede Progresso no 

Município de Francisco Beltrão – PR. 

 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, em sessão pública, sob 

presidência do Senhor Alex Bruno Chies e membros Nileide T. Perszel e Leandro Schmit, reuniu-se a 

Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 215 de 15/05/2021, para proceder ao recebimento dos 

envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE 

PREÇOS nº 10/2021. A divulgação do ato deu-se por Aviso de Licitação, publicado nos seguintes meios: 

Diário Oficial do Estado do Paraná edição nº 10976 do dia 16/07/2021 página 27; Diário Oficial da União 

seção 3 edição nº 133 do dia 16/07/2021 página 221, Diário Oficial dos Municípios do Paraná/AMP nº 

2306 do dia 15/07/2021 página 84, bem como o Edital e o Aviso disponibilizados no site do Município de 

Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.gov.br e do Tribunal de Contas do Estado www.tce.pr.gov.br/ 

Mural de Licitações Municipais. Aberta a sessão pelo Senhor presidente, apresentaram-se como 

proponentes as empresas: 01- METTAENG CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI CNPJ Nº 

32.595.883/0001-16 cujos envelopes foram entregues via protocolo nº 7833/2021; 02 – SOMAR 

ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 07.831.067/0001-17 envelopes entregues via 

protocolo nº 7875/2021; 03 – CONSTRUTORA DO KESNE LTDA, CNPJ Nº 07.027.839/0001-62 sem 

representante na sessão; 04 – Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 

11.938.389/0001-37 representada na sessão por seu representante legal Claudimir Luiz Zancan e 05 – P4 

ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ Nº 73.721.664/0001-13 representada na sessão por seu 

representante legal Gabriel Ceccone Pinto.  Os senhores representantes, após se identificarem junto à 

comissão, efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião em que o senhor presidente declarou 

encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os 

envelopes nº 2 pela comissão de licitação. O registro em ata foi disponibilizado simultaneamente em tela 

de projeção, de forma a oportunizar aos participantes o acompanhamento dos trabalhos. Realizada a 

consulta dos impedidos de licitar no site do Tribunal de Contas do Paraná TCE-PR por meio do número de 

inscrição no CNPJ, o que resultou em nenhum registro de impedimento encontrado. Em ato contínuo, 

procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos 

membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das 

proponentes presentes. Nesta ocasião ausentou-se da sessão o representante da proponente Z3 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A seguir, a comissão de licitação examinou 

detalhadamente a documentação do envelope nº 1 das proponentes participantes. Todas as proponentes 

declararam-se microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do edital. Como todas apresentaram 

sua documentação em conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou 

habilitadas as proponentes. Como ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, o Senhor 

presidente acordou com todas as proponentes que, em ato contínuo, serão abertos os envelopes nº 2  
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Folha de Ata nº 096/2021 da sessão de recebimento dos envelopes nº 1 

e nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em 

atendimento ao edital de TOMADA DE PREÇOS nº 10/2021. 

OBJETO: Construção de um Centro Cultural com área de 147,40 m² 

sobre o lote nº 30 Gleba 48-FB no Distrito de Sede Progresso no 

Município de Francisco Beltrão – PR. 

 

contendo as propostas de preços, sendo tal fato registrado em ata que será assinada pelos presentes na 

sessão. A seguir, procedeu-se à abertura deste, lendo-se em voz alta o preço global proposto, a saber:  

A proponente METTAENG CONSTRUTORA DE OBRA EIRELI apresentou proposta no valor global de 

R$ 219.074,10 (duzentos e dezenove mil, setenta e quatro reais e dez centavos); A proponente SOMAR 

ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI apresentou proposta no valor global de R$ 226.959,79 

(duzentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos); A proponente 

CONSTRUTORA DO KESNE LTDA apresentou proposta no valor global de R$ 217.595,54 (duzentos e 

dezessete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); A proponente Z3 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentou proposta no valor global de R$ 225.726,75 

(duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) e A proponente P4 

ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA apresentou proposta no valor global de R$ 225.507,97 

(duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sete reais e noventa e sete centavos).  Os documentos relativos 

à proposta foram rubricados pela comissão de Licitação e pelos presentes que assim desejaram e 

submetidas ao exame dos representantes das proponentes. Deixada livre a palavra, e como ninguém se 

manifestou, o Senhor presidente comunicou que o resultado final da licitação será encaminhado via e-mail 

aos interessados e publicado na imprensa oficial e usual do Município: www.franciscobeltrao.pr.gov.br e 

www.diariomunicipal.com.br/amp/. Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão às onze horas e cinco 

minutos e lavrada a presente ata que lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da Comissão. 

 

 

 

 

 

ALEX BRUNO CHIES 

Presidente da Comissão  

 

NILEIDE T. PERSZEL LEANDRO SCHMIT 

Membro da Comissão  

 

Membro da Comissão  

 

Gabriel Ceccone Pinto 

P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 
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