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

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 
 
Aos 02 dias do mês de Julho do ano 2020, às 09:00 horas, na Sala de Licitação, do Prédio da 
Prefeitura Municipal de Tamarana, em sessão pública, reuniu-se a Comissão de Licitação 
designada pela Portaria nº 002/2020 de 06 de Janeiro de 2020 e o Engenheiro Responsável do 
Município o Srº Augusto Ciskoski CREA Nº PR - 12675/D, para proceder ao recebimento dos 
envelopes 01 e 02 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Tomada 
de Preços nº 006/2020, que consiste na contratação de empresa especializada para realização 
de Recape Asfáltico em CBUQ, 2.484,91 m2, incluindo os serviços preliminares, revestimento, 
serviços de urbanização, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. 
Trecho : Rua Eliseu Barbosa (entre rua Evonir Barbosa e rua João Batista Pinto) 
Área de Recape: 2.484,91 m²; Colocação de placas de comunicação visual; 
Prazo de execução: 90 (noventa) dias; Aberta a sessão pela Senhora presidente, 
apresentaram-se como proponentes as empresas: AXIAL TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 04.427.195/0001-01, representada pelo Srº Thiago Lize 
Soares e GREENPAV PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI - CNPJ: 29.365.398/0001-41, 
que protocolou os envelopes mas não ficou presente durante a sessão. O senhor representante 
da empresa AXIAL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, após se identificar junto à 
comissão entregando o seu credenciamento,  ocasião em que a senhora presidente declarou 
encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital.  A seguir, foram 
rubricados os envelopes nº 1 e 2 pela comissão de licitação e pelo representante da proponente 
presente. 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 do senhor representante da proponente presente. A seguir, a 
comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 1 de todas as 
proponentes participantes. Perguntado se há algum questionamento referente à fase de 
Habilitação e o representante presente disse que não. Como as duas empresas apresentaram 
sua documentação em conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação 
considerou as mesmas HABILITADAS. Ambas as empresas se utilizam dos benefícios previstos 
nos artigos 42 a 45, da Lei Complementar 123/06, pois, se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, conforme item 15 do Edital. Procedida à abertura dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação, foi feito contato telefônico com a empresa que não 
está presente na sessão para ver interesse da mesma em RENUNCIAR RECURSO DA FASE 
DE HABILITAÇÃO. Feito contato telefônico com a empresa GREENPAV PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EIRELI, falado com Bruna pelo telefone nº 43-99959-6557, a mesma declarou 
interesse em renuncia e encaminhou por email a Declaração. O representante da empresa 
AXIAL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA está presente e declara Renuncia 
quanto a fase de Habilitação, relata que não irá assinar Declaração, para constar renuncia 
apenas em Ata. Após confirmação de renuncia de todas as empresas da fase de habilitação, 
não havendo inabilitação, procede se a abertura dos envelopes de Proposta – Envelope 02. 
Como ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, a Senhora presidente acordou 
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com a proponente, que tal fato será registrado em ata a qual deverá ser assinada pelo 
representante da proponente presente, e que, em ato contínuo, serão abertos os envelopes nº 2 
contendo as propostas de preços. As propostas foram rubricadas pelos membros da comissão 
de licitação e submetida ao exame e rubrica do representante da proponente presente. A 
seguir, procedeu-se à abertura destes, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a 
saber: 1º colocado proponente: AXIAL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, R$ 
120.486,71 (cento e vinte mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos); 2º 
colocado proponente: GREENPAV PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI, R$ 146.720,91 
(cento e quarenta seis mil, setecentos e vinte reais e noventa e um centavos). As propostas 
foram rubricadas pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica do 
senhor representante da proponente presente. Deixada livre a palavra e não houve 
manifestação, a Senhora presidente após comunicar aos presentes que o resultado final da 
licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante 
e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura de Tamarana deu por 
encerrada a sessão as 09:57 (nove horas e cinquenta e sete minutos) de cujos trabalhos eu, 
Edvanda Camargo de Paula, secretária, lavrei a presente ata que lida  e achada conforme, vai 
assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representante da proponente 
presente. 
 
 
Patrícia Fabiana Pereira Barbosa                              Edvanda Camargo de Paula    
Presidente Comissão de Licitação                             Membro da Comissão  
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Membro da Comissão 
 

 

Thiago Lize Soares  
AXIAL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 
 


