
ATA DE DECLARAÇÃO DE HABILTIACÃO DO VENCEDOR DO EDITAL

TOMADA DE PREGOS N° 009/2022

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas,
na sala de reuniões desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes
da Licitação nomeados pela portaria n° 004/2023, reuniram-se para procederem a

habilitação e classificação da proposta referente à TOMADA DE PREÇOS N°
009/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa legalmente estabelecida e

especializada no ramo da construção civil, que satisfaça todos os padrões de

qualidade, para execução de Obra de Engenharia para a execução da iluminação do

campo no Estádio Municipal Ivo Baggio, localizado na Rua Soledade, 496, centro, no

município de Planalto, estado do Paraná, conforme projeto, memorial descritivo e

edital, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico. Tendo como

valor máximo a importância de R$ 439.098,13 (quatrocentos e trinta e nove mil

noventa e oito reais e treze centavos). Iniciada a reunião foi constatado que a

empresa RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI EIRELI, que foi convocada no dia 20 de

janeiro de 2023 para apresentação de documentos complementares ao processo,

em virtude da desclassificação da empresa classificada em 1° lugar, apresentou no

dia 25 de janeiro de 2023 os documentos, sendo submetidos ao Engenheiro

responsável pelo projeto, que na data de 30 de janeiro de 2023, às 11:53hs emitiu

seu parecer favorável, sendo assim, a empresa cumpriu com as exigências do edital

do presente processo, onde se constatou que consagrou-se vencedora a empresa

subsequente, cujo anexos encontram encartados no processo da presente Tomada

de Preços, assim como cronogramas físico e financeiro com as propostas das

proponentes;

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI

Lote Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Preço Preço total E
1 1 Contratação de empresa

legalmente estabelecida e
especializada no ramo da
construção civil, que satisfaça
todos os padrões de qualidade,

UN 1,00 437.622,13 437.622,13




