
RESULTADO DE LICITAÇÃO – FASE DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019

TIPO MENOR PREÇO

Objeto:  “O presente Edital tem por objeto a seleção de empresa especializada na
área de engenharia civil e arquitetura com comprovada capacidade técnica para
desenvolvimento dos Projetos de Infra-Estrutura das obras e serviços necessários
para  dar  condições  de  uso  e  ocupação  do  solo  dos  43  lotes  da  quadra  F  do
Loteamento Jardim Viviane destinados à execução de unidades habitacionais nas
áreas das matrículas de n° 41.577 a 41.619 do Registro de Imóveis de Araucária,
somando  6.365,06m²,  sito  no  bairro  CAMPINA  DA  BARRA  -  ARAUCÁRIA/PR,
conforme  Termo  de  Referência.  A  empresa  especializada,  com  comprovada
capacidade técnica, ficará responsável por elaborar, detalhar e apresentar projetos
e  trabalhos  técnicos  específicos  da  infra-estrutura  necessária,  ou  seja,
movimentação de terra com contenção, consolidação, arrimo e patamarização dos
lotes, de modo a garantir acessibilidade entre vias, quadras e greide apropriado,
nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos”.

Analisados  os  documentos  relativos  à  fase  habilitatória  da  licitação  em  epígrafe,
relacionados à empresa vencedora da fase de proposta,  a Comissão Permanente de
Licitação  de  Obras  e  Serviços  de  Engenharia,  nomeada  pelo  Decreto  32.323/2018
publica o resultado da referida fase, tendo julgado vencedora a empresa PARALLELA
ENGENHARIA CONSULTIVA SS com o menor valor global proposto de R$ 25.141,00
(vinte e cinco mil e cento e quarenta e um reais).

O presente resultado deverá ser publicado no DOEMA – Diário Oficial Eletrônico do
Município  de  Araucária,  oportunidade  em  que  será  concedido  o  prazo  legal  para
eventual interposição de recursos. Deverá também ser veiculado no sítio eletrônico da
COHAB Araucária e encaminhado aos licitantes através de correio eletrônico.

Araucária, 18 de junho de 2019.

AIRTON MOREIRA PINTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de

Obras e Serviços de Engenharia
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