
PATOBRANCO
MUNICÍPIO DE

Ata de Sessão Pública de Abertura e Jtltgattlento da Proposta de Preços

Aos 08 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 14h00min, na Sala de Abertura de Licitações, no Edifício da

Prefeitura Municipal, sito à Rua Caramuru, Bo 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

15/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para construção de banheiros coill área de

43,53 m: no Parque Estadual Vitória Piassa localizado no lote 02 da quadra 2039 -- PR493, n' 700 -- Bairro

Fraron neste Município, em atendimento a Emenda Impositiva de Bancada n' 1/2021, atendendo as necessidades

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Confomle Resultado de Habilitação, as empresas habilitadas para o

ce«ame são\ JG l)Crivados de Ci} te tto Lida ME, sem tepresenXaíx\e\ Marcio Gallina Collstr1lção Civil e

A/a/er/ais de Co/?s//anão E/re/l. sem representante; Nariz & Peí/o/z Cb/is/rações Z,/í/a, sem representante e a

empresa S / /)res/anão í/e .Serviços Z,/(/a, sem representante. Rubricados e analisados os documentos nele

contidos, a Comissão de Licitações verificou que as proponentes apresentaram suas propostas de preços e

anexos conforme solicita o edital, ficando assim, CZ,,4S5'/r/C=4Z)H.S. O Resultado de Classificação bica

co \tox:me segue\ PRIMEIRO CLASSIFICAI)O: JG l)Crivados (}e Citttetito Lida ME com o vago lolaX de R$

183.43S,96 (cellfo e oitenta e três }ltit, qttatrocetltos e trinta e cittco reais e }tovetifa e seis centavos);

SEGUNI)O CLASSIFICAM)O: S J Prestação de Sewiços Lt(t« çom Q vaXot io\aX de R$ 199.874,29 (cettto e

}toventtt e ttope tttit, oitocentos e setettta e {!tttttro rettis e vinte e }to'pe cettta\os); TERCEIRO
CLASSIFICAM)O: Nora & Pedol} Coitstrtições Lida com Q vaXot \o\a\ de RS 223.247,3S (dtlzentos e villte e três

útil, duzelttos e quarettftt e sete reais e {rittt« e cinco conta»os); e QUARTO (. LASSIFICAI)O: Marcio Ga11i la

Coitstrltção Civil e Materiais ({e Cottstrtlção Eireli cona o va\or lo\aX de R$ 229.082,62 (duzelltos e vittte e ttove

í/l/Z. o//e/z/íz e í/ois reíz/s e cesse/i/a e í/o/s c'e/z/zzvosJ. As propostas foram rubricadas pelos membros da C(emissão

Permanente de Licitação. Diante do resultado de classificação, a Comissão Pennanente 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(]!!bb]31:pêlQbEgDç!!:pE:gQy:b) e no Diário OHcial dos Municípios do Parara

(www.diariomupjçjp41:çg!!!:!211Zê!!!p). Decorrido o prazo ou após a desistência expressa da proponente do direito

recursal, o processo será encaminhado, ao Chefe do Executivo Municipal para adjudicação do objeto a licítante

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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO PORTARIA N' 733/2022

Totais Lave - l)regi(!elite

Jorre E(!!tardo Cltioqtleta

Na1ldieri Ptovettsi - Melttbro
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