
Ata de Resttttado (te Ciassi$cação

Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 09h20min, 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 12/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução do Remanescente da

Construção da Primeira Etapa do Novo Teatro Naura Rigon, localizado na Rua Jaciretã esquina com Rua ltapuã,

Bairro Parzianello no Município de Pato Branco. Conforme Resultado de Habilitação, as proponentes habilitadas

para o certame foram as empresas CC/'R E/zge/z/lízr/a e So///iões ,4//ló/e/z/íris Z,/í/a, representada por Pa///o Casar

Calgarotto, L Rira Eireti sem ep esewtarç\e e a empresa. Marcio Gallilla Collstntção Civi! e Nlaferiais de

Co//s/rzzção E/re/f. sem representante. Rubricados e analisados os documentos neles contidos, a Comissão de

Licitações verificou que as proponentes apresentaram a proposta de preços e seus anexos conforme solicita o

edital, ficam assim, CZ..4SS/r'/CHD,4S, lendo-se em voz alta os preços propostos. As propostas foram rubricadas

pela Comissão Permanente de Licitação. Assim, o Resultado de Classificação fica conforme segue: PRIMEIRO
CLASSIFICADO; A/arc/a Ga///na Co/is/rlíç'ão C7v// e A/a/er/a/s í/e Co/is/rz/çãa E'/re// com o valor global de R$

4. 71S.644,Q8 ((lttatro tni11tões, setecetttos e (}tiiltze t tit, seiscelttos e (luarenta e (lttatro rettis e oito cetttavos)

SEGUNDO CLASSIFICADO: CC/''R E/?gen/iar/a e So/z/iões .4/?zó/e/z/íris Z,/díz com valor global proposto 'R$

4.979.301,49 (quatro }itilltões, novecetttos e setenta e nove }tlit, trem,etttos e unt reais e qtlaretlta e nove

c'en/avosJ. TERCEIRO CLASSIFICADO: Z, R//a E'/re// com o valor global proposto de .RS 5.034.ó49,50 6c/nú'o

}ttilltões, frittta e (lltafro mil, seiscetttos e (fltarenfa e }iove reais e cin(fltellfa celtfavos). l)\ante do resta\\ado de

classificação a Comissão Permanente de Licitação abre o prazo de direito recursal de 05 (cinco) dias úteis

contados da publicação do resultado no site oficial do Município de Pato Branco (

Diário Oficial dos Municípios do Paraná f ). Decorrido o prazo e não havendo

impedimentos legais ou após o julgamento dos recursos interpostos, ou ainda, após a desistência expressa das

proponentes do direito recursal da fase de classificação, o processo será encaminhado ao Chefe do Executivo

Municipal para adjudicação do objeto a licitante vencedora e homologação do certame. Nada mais havendo a
tratar, ]oi 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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