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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ 

PROCESSO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.° 13/2015 

OBJETO: REFORMA DEREG MARINGÁ 

 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

 

O Presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, no uso das suas 

atribuições legais, considerando a proposta apresentada pela licitante onde atende ao 

interesse da administração, resolve HOMOLOGAR todos LOTES do Pregão Presencial n° 

13/2015-CRM-PR, consistente em contratação de empresa para realizar reforma na 

Delegacia Regional do CRM-PR em Maringá, descrito respectivamente no Anexo I do edital 

da referida Concorrência Pública, ao valor global total de R$ 99.064,50 (noventa e nove mil e 

sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), sendo R$ 431,00 (quatrocentos e trinta e um 

reais) para o LOTE 01, R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) para o LOTE 02, R$ 5.590,00 

(cinco mil, quinhentos e noventa reais) para o LOTE 03, R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) 

para o LOTE 04, R$ 2.677,00 (dois mil, seiscentos e setenta e sete reais) para o LOTE 05, R$ 

5.392,55 (cinco mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para o 

LOTE 06, R$ 1.608,00 (hum mil, seiscentos e oito reais) para o LOTE 07, R$  715,00 

(setecentos e quinze reais) para o LOTE 08, R$ 1.632,00 (hum mil, seiscentos e trinta e dois 

reais) para o LOTE 09, R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais) para o LOTE 10, R$ 

7.848,00 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais) para o LOTE 11, R$ 3.680,00 (três 

mil, seiscentos e oitenta reais) para o LOTE 12, R$ 35.430,67 (trinta e cinco mil, 

quatrocentos e trinta reais e sessenta e sete centavos) para o LOTE 13  e R$ 17.433,00 

(dezessete mil, quatrocentos e trinta e três reais) para o LOTE 14 sendo ADJUDICADA a 

seguinte empresa: SCALA MANUTENÇÕES LTDA. tudo nos termos da ata da sessão de 

19/11/2015.  

 

Curitiba, 23 de outubro de 2015. 

 

 

CONS. LUIZ ERNESTO PUJOL 

Presidente do CRM-PR 

 


