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Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 10h00min, na Sala de 

Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações nomeada 

pela Portaria nº. 0677/2019 que designou Elisandra Soares Machado Nunes como 

presidente e demais membros da comissão para procederem ao ato de abertura dos 

envelopes 02 do EDITAL DE LICITAÇÕES N.º 01/2020 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 

DESTINADA Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPEAMENTO 

ASFÁLTICO DAS VIAS DO MUNICIPIO. Revendo os atos anteriores foi constatado que todas 

as empresas foram habilitadas na fase de documentação e que todas abriram mão do prazo 

recursal. A sessão pública iniciou às 10h com a participação das empresas 

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, representada pela Sra. Luciane 

Reinhardt CPF 622.096.040-87 e EUROVIA CONSTRUTORA EIRELLI, representada pelo 

Sr. Otavio Polo Filho CPF 026.067.289-04. Em ato continuo, após comprovação de 

inviolabilidade dos envelopes, passa-se a abertura dos envelopes de n° 02 (Proposta de 

Preço), onde a empresa CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA cotou o 

valor global de R$3.181.216,67 (Três milhões cento e oitenta e um mil duzentos e dezesseis 

reais e sessenta e sete centavos), a empresa ENCOPAV ENGENHARIA LTDA cotou o valor 

global de R$ 3.296.884,87 (Três milhões duzentos e noventa e seis mil oitocentos e oitenta 

e quatro reais e oitenta e sete centavos), a empresa EUROVIA CONSTRUTORA EIRELLI 

cotou o valor global de R$ 3.290.092,36 ( Três milhões duzentos e noventa mil e noventa e 

dois reais e trinta e seis centavos) e a empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA cotou o valor global de R$ 2.986.047,69 ( Dois milhões novecentos e oitenta e seis 

mil e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Sendo declarada vencedora do 

certame a empresa TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 

00.472.805/0001-38, que apresentou o menor valor global de R$ 2.986.047,69 ( Dois 

milhões novecentos e oitenta e seis mil e quarenta e sete reais e sessenta e nove 

centavos). Foi perguntado aos licitantes se haveria alguma manifestação, onde foi 

respondido negativamente. Abre-se prazo recursal, as empresas CONSTRUTORA E 

PAVIMENTADORA PAVICON LTDA e EUROVIA CONSTRUTORA EIRELLI registram em 

ata que abrem mão do prazo recursal. Nada mais a registrar em ata o Sra. Presidente 

encerrou a sessão ás 10h30min.  E para constar eu _________________________ Carla 

de Matos Affonso, matricula 7198, digitei a presente ata que depois de lida e aprovada será 

assinada por mim, pela Sra. Presidente, demais membros da comissão e  licitantes 

presentes . 
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_____________________________________ 

Elisandra Soares Machado Nunes  

Presidente CPL 

 

 

_____________________________________ 

Aline Jacques – Mat 7189 – Membro CPL 

 

 

 

_____________________________________ 

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA 

 

 

 

_________________________________________ 

EUROVIA CONSTRUTORA EIRELLI 

 

 


