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EScuDO DO PAMNÂ GABINnE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DEPATO BRANCO

TRANSFERÊNCIA DESESSÃO PÚBLICA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N' 16/2022 - PROCESSO NO 405/2022

O Município de Pato Branco, através da Presidente da Comissão Permanente de Licitações, torna público

aos interessados, no processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, destinada à participação de empresas
de qualquer porte, objetivando a Construção de Meu campinho - Bairro Planalto - Loteamento Paulo Afonso com

área construída de 2.279.67 m:. contendo: instalações preliminares e administração da obrar movimento de terra:

drenagem e águas pluviaisl fundaçõesl estruturasl alvenaria, divisórias, muros e fechosl instalações elétricas;

nstalações hidráulicasl revestimentos de paredes e pisos. impermeabilizações. pinturas e argamassast
pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externosl limpeza final da obra e demais itens e
especificações constantes no prqeto, com recursos do Convênio n' 1 091/2022 celebrado entre o Estado do Paraná

através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas. o Serviço Social Autónomo Paranacidade e

o Município de Pato Branco, que:

Considerando o Decreto Municipal n' 9.399, de 21 de novembro de 2022. Aít. I' alínea 1, o expediente

deste órgão será realizado das 07h30min às l Ih30min no dia 09 de dezembrol

Considerando o item 26.8 do Edital, que preconiza: "Caso as datas previstas para a realização de sessões

na presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil
subsequente.

A Presidente da Comissão informa que a sessão pública para recebimento dos envelopes no 01, contendo

os documentos de habilitação, e dos envelopes n' 02, contendo as propostas de preços. fica TRANSFERIDA para
até às . A abertura dos Envelopes n' 01 - Documentos de
Habilitação, Dessa forma, a abertura dos envelopes n' 01 . será realizada às 14h15m do mesmo dia.

Diante da alteração de data, o prazo para que os interessados deverão estar devidamente inscritos no seu

Cadastro de Fornecedores. nos termos do item 8 do edital será considerado até o dia 09 de dezembro 2022. no
horário vigente de expediente, conforme já estabelecido.

As demais informações permanecem inalteradas.

Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone para (46) 3220-1511/1534, e-mails:

licita@patobranco.pr.gov.br. licítacao2@patobranco.pr.gov.br

Pato Branco. 06 de dezembro de 2022

'EBm.l
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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