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Aos três dias do mês de abril de 2018 às nove horas, na sala de reuniões desta 

Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação nomeada pela 

portaria nº 002/2018, reuniram-se para procederem ao recebimento, abertura e 

julgamento das propostas de habilitação e preços referente a CONCORRÊNCIA Nº 

001/2018, que tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa 

visando a execução de pavimentação recape sobre pedras irregulares com serviço de 

base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com CBUQ, 

sinalização horizontal, vertical, ensaios tecnológicos e placa de obra na Estrada 

Principal (entra Ponte do Rio Siemens e Distrito de Sagrada Família, com ênfase à 

trafegabilidade de estradas rurais do Município de Planalto. Tendo como valor 

máximo a importância de R$ 2.060.020,18 (dois milhões, sessenta mil, vinte reais e 

dezoito centavos). Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão 

utilizados recursos financeiros oriundos do Sistema de Financiamento de Ações dos 

Municípios do Estado do Paraná (SFM) e contrapartida do Município de Planalto. O 

Aviso de Licitação do presente procedimento licitatório foi devidamente publicado no 

Diário Oficial do Município (Tribuna Regional), edição 1380 do dia 27/02/2018, 

Diário Oficial Eletrônico do Município de Planalto, edição nº 1451 do dia 

27/02/2018,  no jornal de circulação regional (Jornal de Beltrão) edição nº 6.397, 

página 8A de 27/02/2018 e Diário Oficial do Estado do Paraná, edição nº 10138, 

página 28 de 28/02/2018. Iniciada a reunião constatou-se que 02 (duas) empresas 

retiraram edital, sendo elas: CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA E V-

TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI. Em seguida, procedeu-se à abertura dos 

envelopes nº 01 contendo documentação de habilitação, e após analisar 

minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora declarou as empresas 

devidamente habilitadas, quais sejam, CAW-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

LTDA E V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI. Na sequência, após as 



proponentes recusarem expressamente quanto ao direito de interpor com recursos 

pertinente a primeira fase da licitação (habilitação), procedeu-se abertura dos 

envelopes nº 02 contendo propostas de preços, Sendo que a empresa V-TECH 

CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, apresentou valor acima do limite máximo 

permitido na planilha de serviços (Placa de obra 4x2m máximo permitido R$ 2.193,41 

apresentou R$ 2.197,61, Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para 

extração de corpos de prova de capa asfáltica máximo permitido R$ 3.011,83 

apresentou R$ 3.038,00, onde se constatou que a referida empresa teve sua proposta 

desclassificada por não atender as exigências do edital, onde se constatou que 

consagrou-se vencedora a empresa subsequente:  

CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

Lote Item Produto Quant. Preço 

 unit. 

Preço 

total 

1 1 Execução de 27.259,00 m2 

pavimentação/recape sobre pedras 

irregulares com serviços de base de brita 

graduada, imprimação, pintura de ligação, 

revestimento de CBUQ, sinalização 

horizontal, vertica, ensaios tecnologicos e 

placa d eobra.  

01 1.853.917,98 1.853.917,98 

TOTAL 1.853.917,98 

Conforme descrito no edital CONCORRÊNCIA Nº 001/2018, o critério de Julgamento 

adotado foi o menor preço global. O prazo de execução da obra será de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados a partir da data fixada para seu início com a respectiva Ordem 

de Serviços a ser expedida pelo Departamento de Engenharia do Município de 

Planalto. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias após a apresentação 

da respectiva nota fiscal. O prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e 

sessenta) dias.  Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única via que 

depois de assinada será remetida ao executivo para homologação. 
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APARECIDO GOLÇALVES DA 

SILVA 

V-Tech Construtora de Obras 
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ROSA 
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Ltda. 

 

 


