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FOLHA DE ATA Nº 108/2021 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE 
ENVELOPES E ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOSNº 13/2021. OBJETO:Execução de 
uma passarela de pedestres com área de 50,40m2, para 
acesso à Gruta de Nossa Senhora de Lurdes, sobre o lote rural 
nº 45-C, da Gleba 26-FB, no Distrito de Jacutinga, Município de 
Francisco Beltrão – PR. 

 
 
Aosvinte e cincodias do mês de agostodo ano de dois mil e vinte e um, às 
novehoras(9h), na Sala de Sessão Pública de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Francisco Beltrão, esteve reunida a Comissão de Licitação para Obras, designada 
através da Portaria Municipal nº 215 de 15/05/2021, composta nesta ocasião por:ALEX 
BRUNO CHIEScomo presidente, e os membros:NILEIDE T. PERSZEL eLEANDRO 
SCHMITpara recebimento dos envelopes “1 - PROPOSTA DE PREÇOS” e "2 - 
HABILITAÇÃO”, e proceder a abertura e julgamento relativos à licitação acima citada.A 
divulgação do ato deu-se por Aviso de Licitação, publicado nos seguintes meios: Diário 
Oficial do Estado do Paraná edição nº 10992 do dia 09 de agosto de 2021 página 25; 
Diário Oficial dos Municípios do Paraná/AMPedição nº2323 do dia 09 de agosto de 
2021, página99, 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.Declarada aberta a sessão com cinco 
minutos de tolerância, e informados os procedimentos, a comissão de Licitação recebeu 
os documentos para credenciamento e envelopes “1” e “2” daúnica proponente da 
sessão LUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ Nº 
35.812.336/0001-33, sem representante na sessão. Concluído o credenciamento, a 
comissão declarou encerrado o prazo de entrega de quaisquer outros envelopes. 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.A seguir, a comissão procedeu a abertura dos envelopes nº 1 – 
“PROPOSTA DE PREÇOS”, lendo em voz alta o preço global proposto, conforme 
apresentado pela licitante no Modelo nº 02 do edital, sendo: a licitante LUIZ FELIPE 
DUARTE CONSTRUTORA EIRELI - ME apresentou proposta financeira para no valor 
global de R$ 141.365,27(cento e quarenta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e 
vinte e sete centavos). Os documentos relativos à proposta foram primeiramente 
avaliados na sua forma de apresentação conforme o edital. A seguir, a Comissão 
passou a analisar os documentos contidos no envelope 1 compreendendo: Proposta de 
Preços, Planilha de Serviços, Cronograma Físico-Financeiro e Detalhamento do índice 
do BDI, confrontando com o estabelecido no item 9 e as disposições do item 13 do 
Edital, sendo estes rubricados folha a folha pelos integrantes da Comissão e 
representante. A comissão constatou ausência do anexo III conforme estabelecido no 
item 9.1.4 do Edital, ou seja, detalhamento do BDI (composição), conforme o modelo 
indicado no portal do Município da Tomada de Preços nº 13/2021, embora conste na 
planilha de serviços o percentual do BDI aplicado pela proponente.Em seguida deu 
início à segunda fase da sessão, passando à abertura do envelope de nº 2 contendo os 
Documentos de HABILITAÇÃO, confrontando com o exigido no item 11 do edital. 
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FOLHA DE ATA Nº 109/2021 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE 
ENVELOPES E ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021. OBJETO: contratação de 
empresa para Instalação de estrutura pré moldada de 20X60m 
e 15m de altura, com área de 1.200,00m2, fundação, pilares e 
vigas em concreto armado, tesouras e terças metálicas, 
cobertura em aluzinco, fechamento de paredes em placas de 
concreto e chapas de aluzinco, sobre os lotes rurais nº 10 e 14 
da gleba 92-FB, na Rodovia PR-483, KM 18, no Município de 
Francisco Beltrão – PR, de acordo com as especificações do 
memorial descritivo, do projeto e planilha orçamentária. 

 
Concluída a análise dos documentos contidos no envelope nº 2 de Habilitação a 
comissão considerou atendidas as exigências estabelecidas no Edital, declarando 
HABILITADA a proponenteLUIZ FELIPE DUARTE CONSTRUTORA EIRELI – ME, 
porém DESCLASSIFICADA, em razão da ausência de documento na fase 01 
(Proposta).Foi informado que o resultado do julgamento e classificação das propostas 
também será 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 esta sessão às dez horas e lavrada a presente ata que será assinada 
pelos membros da Comissão e representantes que assim desejarem. 
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Presidente da Comissão  
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