
Aos 07 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 09h00min, na Sala de Abertura de Licitações, no Edifício da

Prefeitura Municipal, sito à Rua Caramuru, n' 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 Recursal; referente ao Edital de Concorrência número ] 0/2022,

visando a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos, incluindo dimensionamento,

memorial de cálculo, memorial descritivo, layouts, especíüicações técnicas de materiais e equipamentos, laudos de

avaliação estrutural, cronogramas e todos os demais documentos necessários e suficientes para caracterizar todos os

serviços necessários à execução da instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica ongrid, modalidade

microgeração distribuída, com gerador de potência instalado inferior ou igual a 75 kW. Aprovação dos projetos e dos

pedidos de acesso, junto à concessionária de energia elétrica e demais aprovações necessárias junto à concessionária

para a perfeita execução do objeto, em atendimento a Secretaria de Engenharia e Obras. Considerando o aviso de

continuidade e Ata de Ratificação constando que a empresa /gz/açz{ Erige/z/zrzr/a E/éfrfca Z,/da iWE permanece

habilitada para esta fase do certame, a Comissão Permanente de Licitações fez a abertura do envelope contendo a

proposta de preço da empresa habilitada. Rubricados e analisado o documento nele contido, a Comissão de Licitações

verificou que a proponente apresentou a proposta de preços conforme solicita o edital, ficam assim, CZ,.4SS/F7G4Z),4,

lendo-se em voz alta o preço proposto. O representante da empresa B/t/ E/zge/z/?ar/a Z,/í/a participou da sessão pública.

A proposta foi rubricada pela Comissão Permanente de Licitação. Assim, o Resultado de Classificação fica conforme

segue: PRIMEIRO CLASSIFICADO: /gzlaç'z/ .E)zgen/zar/a E/é/r/ca Z,/í/a A/E com o valor global de R$ 399.999,99

(trezeltfos e ltoveltfa e ltove mi!, novecentos e ltoveitfa e }!ove reais e ptoveltta e nove cettfavos). Considerando que Q

representante da empresa classificada estava presente na sessão e abriu mão do prazo de recurso, a Comissão estará

realizando a publicação do resultado no site oficial do Município de Pato Branco (

Diário Oficial dos Municípios do Paraná ( ), e encaminhando o processo ao Chefe do

Executivo Municipal para adjudicação do objeto a licitante vencedora e homologação do certame. 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 e o representante presente.
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