
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021 
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO 

Em cumprimento ao Art. 109, § 1 º, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/1993, a 
Comissão Permanente de Licitações torna público o Julgamento de Classificação das Propostas 
de Preço da Concorrência Pública nº 01/2021, a qual tem como objeto a "Contratação de 
empresa para execução de pavimentação urbana na Rua Lucinir Franco da Rocha (lote O 1) -
Bairro Veneza, e da Avenida Portugal (lote 02) - Bairro Gralha Azul", conforme segue: 

A Proposta de Preços da licitante VIASUL CONSTRUTORA EIRELI, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ nº 03.078.090/0001-21, resultou CLASSIFICADA para o lote 01, 
com o valor de R$ 1.963.883,68 (Um milhão novecentos e sessenta e três mil oitocentos e 
oitenta e três reais e sessenta e oito centavos ) e para o lote 02 de R$ 2.693.637,31 ( Dois 
milhões seiscentos noventa e três mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos); 

A Proposta de Preços da licitante HD CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 12.797.654/0001-77, resultou CLASSIFICADA 
para o lote 01, com o valor de lote 01 de R$ 2.049 .. 945,16 (Dois milhões e quarenta e nove mil 
novecentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) e para o lote 02 de R$ 2.860.214,32 ( 
Dois milhões oitocentos e sessenta mil duzentos e quatorze reais e trinta e dois centavos).; 

A Proposta de Preços da licitante DEZEMBRO MINERAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO EIRELLI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 27.657.370/0001-52, 
resultou CLASSIFICADA para o lote 01, com o valor de R$ 2.071.431,11 (Dois milhões 
setenta e um mil quatrocentos e trinta e um reais e onze centavos), e para o lote 02, com o valor 
de R$ 2.863.851,72 ( Dois milhões oitocentos e sessenta e três mil oitocentos e cinquenta e um 
reais e setenta e dois centavos); 

A Proposta de Preços da licitante MARC CONSTRUTORA DE OBRAS L TDA, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 78.166.287/0001-11, resultou CLASSIFICADA para o 
lote 01, com o valor de R$ 2.290.328,09 (Dois milhões duzentos e noventa mil trezentos e vinte 
oito reais e nove centavos), e para o lote 02, com o valor de R$ 3.148.995,26 (três milhões 
cento e quarenta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte seis centavos); 

A Proposta de Preços da licitante ALTA VISTA CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 00.077.401/0001-40, 
resultou CLASSIFICADA para o lote 01, com o valor de R$ 2.313.587,81 (Dois milhões 
trezentos e treze mil quinhentos e oitenta e sete reais oitenta e um centavos), e para o lote 02, 
com o valor de R$ 3 .185. 099, 19 ( Três milhões cento e oitenta e cinco mil noventa e nove reais 
e dezenove centavos); 

A licitante JJA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob nº 06.196.967/0001-77, teve a Proposta de Preços CLASSIFICADA, 
CLASSIFICADA para o lote 01, com o valor de R$ 2.313.587,81 (Dois milhões trezentos e 
treze mil quinhentos e oitenta e sete reais oitenta e um centavos), e para o lote 02, com o valor 
de R$ 3.185.099,19 (Três milhões cento e oitenta e cinco mil noventa e nove reais e dezenove 
centavos); 

A licitante GAMMA PAVIMENTAÇÃO, INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 82.257.635/0001-33, teve a Proposta de Preços 
DESCLASSIFICADA para os lotes 01 e 02, com fulcro no item 10.7. do letra "a" do edital, por 
apresentar valor total equivocado da correta multiplicação da quantidade pelo preço unitários. 

A presente decisão se dá com base no Memorando Técnico da Secretaria Municipal de 
Obras públicas nº 43/2021. 
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As Propostas de Preço dos licitantes encontram-se fixados nos autos do processo com 
vista franqueada aos interessados junto a Comissão Permanente de Licitações, a partir da 
publicação do presente julgamento. 
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