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EDITAL DÉ CONCORRÊNCIA N' 12/2022 - PROCESSO N' 286/2022

Atei de Ratificação Resteitn(!o {!e Ciüssilicítçãa

Aos 04 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 13h30min, na Sala de Abertura de Licitações, no Edifício da

Prefeitura Municipal, sito à Rua Caramuru, n' 271, Centro, em Pato Branco - PR, retmiram-se os membros da

Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria n' 733/2022, que subscrevem a presente Ata, para

promover a retificação do Resultado Final de Classificação e a abertura do Prazo Recursal; referente ao Edital de

Concorrência número 12/2022, que tem por Dueto 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 Classificação, a

empresa 4/arc/o Gíz////za Co/zs/n/ç'ão (lv// e iWa/er/a/s í/e Co/n/rz/çõo E/re// arrematou o ceilame pelo valor de

R$ 4. 71S.644,08 {(lttatro ittilitões, seteceitfos e (lltiltz.e tttil, seiscelttos e (ltlareltta e {lttatro reais e oito celttaxos.

Considerando que a empresa classificada em primeiro lugar pediu desclassificação de sua proposta; Considerando

que não aceitar o pedido de desclassificação, pode acarretar em atrasos na execução contratual; Considerando que

cm razão disso, a Comissão ACEITA o pedido de desclassificação; Fica estabelecida nova ordem de classificação

das empresas, confomle segue: PRIM EIRO COLOCADO: CC/).R Ehge///iar/a e So/z/iões ,4//zó/en/ais Z,/í/íz com

vaXot g)oba\ proposto RS 4.979.301,49 ((lustro ntiihões, tlovecetttos e setellta e }love }ttil, trezelttos e ttttl reais e

qznzre/z/a e /lave ce/z/ízvox9. SEGUNDO CLASSIFICADO: Z, R//a E/re// com o valor global proposto de .R$

S.(}34.649,50 (cittco lltilltões, trilifa e q11atro }ltil, seiscettfos e (lttaretita e }tove reais e cin(lttettta centavos)\

A/arc'/o Ga///na C'o/is/rl/ção C'fv// e /Wa/er/ais í/e Cb/zs/r/íção E/re// - DESCLASSIFICADO. Diante da

retiflcação 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.oatobranco.nr.eov.br) e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná (www.diadomunicipal.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

io certame. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada

pelos membros da Comissão Permanente dc Licitação e o representante presente

COM ISSAO PERMAN ENTEDLLiCITACAO PORTARIA N' 733/2022

Liciatte Cristitta Puttkutlter -- Presidem te Ititerittu b.4.
Jorre Eduardo Cltioquefa
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