
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 37/2015 - SEASO

Objeto: Contratação de empresa especializada para desenvolver curso de aperfeiçoamento
técnico, assessoria e supervisão na operacionalização de medidas socioeducativas;
Instrumentalização das intervenções com os usuários, no Município de Cascavel, visando à
inclusão social dos adolescentes que se encontram em cumprimento de medidas
socioeducativas.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 10 da Lei Federal nO8.666/93, torna-se público o
resultado da fase de habilitação da Tomada de Preços nO37/2015:

Identificação da Empresa Situação
A&CDesenvolvimento Profissional Gerencial Ltda Habilitada
Tatiane Tavares Gedoz ME Habilitada

ànente de Licitação

Cascavel/PR, 22 de fevereiro de 2016.

'Marly Rocio Correa ----
Diretora Depto de Compras

Lucilene



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 078/2016 - SEMEL
Pregão Eletrônico nO374/2015

CONTRATANTE: O MUNiCíPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ/MF sob nO 76.208.867/0001-07, com endereço à Rua Paraná, nO 5000,
Centro, CascavellPR, CEP 85.810-011, representado por seu Prefeito Municipal Sr. Edgar
Bueno.

CONTRATADA: BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nO
10.257.026/0001-73, estabelecida na Rua Antonio Dolzani, nO645, Bairro Valada São Paulo,
Rio do Sul/SC, CEP 89.162-190, representada neste ato pelo Sr. James Werner Heesch.

OBJETO: Aquisição de insumos agrícolas para a manutenção dos vários espaços esportivos.

Lote Item Qtde. Und Descrição Marca Valor Valor
Unitário Total

1 3 200 SC UREIAN45 SACOCOM50 KG OURO 101,99 20.398,00
FERTIL

Valor do item3: R$20.398,00(vintemil, trezentose noventae oito reais)

VIGÊNCIA: 12(doze) meses

FIRMADO EM: 10 de fevereiro de 2016.

ASSINATURA: Edgar Bueno
James Werner Heesch

MUNiCíPIO DE CASCAVEL _
RESULTADO DA FASE DE HABILlT AÇAO
TOMADA DE PREÇOS N° 37/2015 - SEASO
Objeto: Contratação de empresa especializada para desenvolver curs.o de ape~eiçoa~ent~
técnico, assessoria e supervisão na operacionalização d~ r ~edldas socloed~ca Ivas,'
Instrumentalização das intervenções com os usuários, no MUnlclplO de. Cascavel, vlsand~~a~
inclusão social dos adolescentes que se encontram em cumpnmento de me
socioeducativas.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 10 da Lei Federal nO8.666/93, torna-se público o
resultado da fase de habilitação da Tomada de Preços nO 37/2015:

Identificação da Empresa Situação

A&CDesenvolvimento Profissional Gerencial Ltda Habilitada

Tatiane Tavares Gedoz ME Habilitada
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