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4ítt íie Resultütlo de Cltlssijicaçõo

Aos 1 8 dias do mês de outubro 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 14/2022, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de terraplenagem no

Imóvel Municipal - Parque Industrial Planalto e no Aeroporto Regional Professor Juvenal Louceiro Cardoso

atendendo as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Económico do Município de Pato Branco. Conforme

Resultado de Habilitação, as proponentes habilitadas para o certame coram as empresas E Zí7/zcaní/ro

rerrapleltageitt Lt(ta ep eselÀla a. pot Kessi Gabriele N'lartitts Pliilippsett, Hattselt, Be1lei & Meio Lida setna

representante e I''»/T Co/zs/ri//ora e Terras/enage/?z Z./í/a sem representante. Rubricados e analisados os

documentos neles contidos, a Comissão de Licitações veriHlcou que as proponentes apresentaram a proposta de

preços e seus anexos conforme solicita o edital, ficam assim, CZ,..4SS/r/C:.EDIS, 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; F. Zíz/zca/lízro Terras/e//ízge/n Z,/(/a com o

va\ot g)aba\ de RS 3. 736.298,03 (três }ttilltões, setecelllos e trilha e seis tttil, dltzetitos e }toventa e oito reais e três

ce/z/avosJ. SEGUNDO CLASSIFICADO: //a//seio, Be//e/ & A/e/o Z./í/a com valor global proposto R$

4.3 74. 544,6 1 ((ltlatro iltiÍhões, trezelttos e seteltta e {luatro }ltil, (}!tittttentos e (luarettta e (quatro reais e sessellta e

1/1/z ce/i/apos9. TERCEIRO CLASSIFICADO: 1''7L/T Co/is/rz//oríz e Terrízp/e/lízge/n l,/(/a com o valor global

P pos\ de RS 4.S90.9(}8,S2 (quatro }ttilltões, (iuitt teltfos e nove tta tttit, ioveceltfos e oito reais e ali(luelif« e

í/o;s ce/l/avos). Diante 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

( Diário OHlcial dos Municípios do Paraná (www.diariomunicipal.com.br/amD).

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, foi redigida a presente ata, quc depois de lida ç aprovttda, vai assinada

pelos membros da Comissão Pe!'manente de Licitação e o representante presente.

AO PORTARIA N' 733/2022
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