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EDITAL DE CONCORRÊNCIA NO 09/2022 PROCESSO NO 265/2022

Ata de Resultado de Classificação

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2022. às 09h30min, na Sala de Abertura de Licitações, no

Edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Caramuru, Ro 271, Centro, em Pato Branco - PR, reuniram-

se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria n' 733/2022, que

subscrevem a presente Ata, para promover o Resultado Final de Classificação e a abertura do Prazo

Recursall referente ao Edital de Concorrência número 09/2022, que tem por objeto a Contratação de

empresa especializada para execução do Entorno do Terminal Urbano de Pato Branco, contemplando

os serviços de pavimentação em concreto, pavimentação asfáltica em CBUQ, calçadas. floreiras e
muro de arrimo, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras. Conforme

Resultado de Habilitação, a proponente habilitada para o certame foi a empresa S J Prestação de

Sewiços l.fda, sem representante. Dessa forma, a empresa S J Prestação de Sewiços l.fda,
cumpriu os requisitos estabelecidos no edital, ficando CLASSIFICADA. O valor global proposto foi de

R$ 2.065.781,72 (dois milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e

do/s centavosJ. Em atendimento ao item 14 do edital. a Comissão notificará proponente S J Prestação

de Serviços l.tda para que apresente no prazo de até 02 (dois) dias úteis. contados da convocação

sob pena de desclassificação, as seguintes licenças: L/vença de Exp/oração de Pedre/ra da empresa

fornecedora de pedras, vigentes e L/vença .Amb/enfa/ de operação de Us/na de .Alfa/fo, vigente, da

empresa fornecedora do CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente, bem como o registro em

órgão de classe do responsável técnico pela composição do CBUQ. Nada mais havendo a tratar. foi
redigida a presente ata, que depois de lida e aprovada. vai assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação

PORTARIA N' 733/2022

Thals l.ove - Presidente ..3&

Jorge Eduardo Chioqueta - Membro.

Liciane Cristina Puttkamer - Membro. ilrl,--.&"'\
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