
ltü í e Resulta(!o de Classe.ficítçõo

Aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 14h00min, 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 1 3/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de

Saúde do Bairro Parque do Som, a ser construída na Rua Frei Sérgio esquina com a Rua Frei Sergio Hillesheim:

Lote 05 -- Quadra 1567, no Bairro Parque do Som, com recursos provenientes da Resolução SESA n.' 932/2021

atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resultado de Habilitação, as proponentes

habilitadas para o certame coram as empresas '4A/G Ehge/í/iczr/a E/re// sem representante; Mo/í/asíz /nd E Col/z.

De Pré-Fabricados Sul Atttericana Lida será represex\\atxte e S J Prestação de Sewiços Lida se tl epresen\ante.

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//'/C=4Z),4S,

lendo-se em voz alta os preços propostos. As propostas foram rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação.

Assim, o Resultado de Classif'ícação fica conforme segue: PRIMEIRO CLASSIFICADO: A/o/í/ízsa //id. E C'o//z.

l)e Pré-rubricados Sul Atnericana Lida com o vago glloba\ de RS 1.666.73Q,89 (wti }tti11tão, seiscetttos e

cesse/í/íz e .çeiç /nf/, se/ece/z/os e /r/n/íz rea/s e o//e/i/a e /n)ve ce/z/apor. SEGUNDO COLOCADO: S' /

Prestação de Serviços Lida com vago g\oba\ de RS 1.671. 79(},86 (uttl }tilltão, seiscelltos e seteltta e tllli }ttil,

se/ec'e/z/os e //ove/z/a rea/s e o//e/z/a e se/s c'en/avos). TERCEIRO COLOCADO: .4MG Ehge/içar/íz E'/re// com

vaXot g\obaX de RS 1. 720. 100,16 (ultt nliiltão, setecetttos e viltíe ttlit, ce n reais e {lez.esseis centavos). D\ante do

resultado 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 (www.natobranco.nr.aov.br)

e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná (www.diariomunicipal.com br/amp). 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, 6oi redigida a presente ata, quc depois dc lida c aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão

Permanente de Licitação e o representante presente
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