
PATOBRANCO
MUNICÍPIO DE

Ata (!e Sessão Pública de Abertttrt! e Jltlgatttetlto ({a Proposta ({e Preços

Aos 23 dias do mês de novembro 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 a abertura dos envelopes de Proposta de Preços referente ao Edital de Tomada de Preços número

13/2022, que tem por objeto a Construção de Meu campinho -- Veneza com área construída de 4.838,98 m:,

contendo: Reforma de campo de futebol existente, módulo campo de grama sintética, playground, mobiliários,

luminação e paisagismo. Contemplando a execução dos serviços de: instalações preliminares e administração da

obra; movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisórias, muros e

fechos; instalações elétricas; instalações hidráulicas; revestimentos, impermeabilizações, pinturas e argamassasl

pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos extemos; limpeza final da obra e demais itens e

especificações constantes no projeto, conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Projetos, com

recursos do Convênio n' 1090/2022 celebrado entre o Estado do Paraná através da Secretaria de

Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social Autânonlo Paranacidade e o Município de Pato

Branco, em atendimento as necessidades da Secretaria de Exporte e Lazer. Conforme Resultado de Habilitação, a

empresa habilitada para o certame é a proponente ,4A/G Ehge/z&ízr/a .E/re// - 4/E sem representante. Rubricados

e analisados os documentos nele contidos, a Comissão de Licitações verificou que a proponente apresentou sua

proposta de preços e anexos conforme solicita o edital, ficando assim, ('Z,.4SS/F7CHZ),4. O Resultado de

Classificação fica conforme segue: PR/ME/RO CZ,.4SIS/f/C'.4DO: JMG Ehge/luar/a E/re/f - /Vf com o valor

\o\aX de RS 710.}68,42 (setecetttos e dez tttil, certo e sessenta e oito reais e q11arettta e dois cetlttl\pos). À.

proposta foi rubricada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Diante do resultado de

classificação, a Comissão Permanente de Licitação abre o prazo de direito recursal de 05 dias úteis, contados da

publicação do resultado de classificação no site oficial do Município de Pato Branco

( Diário Oficial dos Municípios do Paraná (www.diariomunicipal.com.bplâlDO).

Decorrido o prazo ou após a desistência expressa da proponente do direito recursal, o processo será

encaminhado, ao Chefe do Executivo Municipal para aqudicação do oUeto 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 presentes.

PORTARIA N' 733/2022
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