
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
Licitação na modalidade Concorrência nO19/2015
Objeto: Readequação da rede de distribuição de energia elétrica, substituição da rede
aérea para subterrânea, no calçadão da Av. Brasil, entre as Ruas Sete de Setembro e
Barão do Cerro Azul e na travessa Pe Champagnat.

Recurso Administrativo
Recorrente: Consórcio Cascavel, constituído pelas empresas: Eletrare Montagens
Eletromecânicas Ltda. EPP e Elos Eletrotécnica Ltda.
Protocolo: 2016/2/7872

Trata-se do Recurso Administrativo protocolado pelo Consórcio Cascavel, contra a
classificação da proposta de preços da empresa Ecolux Engenharia e Iluminação Ltda.,
com base no item 14.1 do edital, solicitando análise técnica dos materiais a serem
aplicados na obra quando da contratação.

Considerando as fundamentações técnicas, folhas nO1243 e 1244, as quais demonstram
que a solicitação do recorrente refere-se a procedimentos previstos apenas para a
empresa contratada, conforme mencionado no Termo de Referência.

Considerando o exposto acima ratifico o julgamento do recurso administrativo, proferido
pela Comissão de Licitação, folhas n° 1242, nego provimento ao recurso interposto
pelo Consórcio Cascavel e mantenho classificada em primeiro lugar a proposta da
empresa Ecolux Engenharia e Iluminação Ltda., no valor ofertado de R$ 4.878.584,82
(quatro milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e dois centavos).

CascavellPR, 29 de fevereiro de 2016.
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se justificam a partir do Artigo 11, §2° da Lei 6.286/2013; 02 deles há o preparo para a
adoção do acolhido e que as outras 02 famílias acolhedoras a equipe do serviço de
acolhimento familiar vem trabalhando para adequar a situação.

RESOLVE:

Art. 1° ACATAR a justificativa apresentada conforme oficio da SEASO n01802/2015,
referente a Unidade Família Acolhedora.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos
retroativos à data de 15 de dezembro de 2015.

Cascavel, 25 de fevereiro de 2016.

MARJA TEREiA C~VES
Presidente.do Conselho Municipal deAsslstênciaSodal

MUNiCíPIO DE CASCAVEL
Licitação na modalidade Concorrência nO19/2015
Objeto: Readequação da rede de distribuição de energia elétrica, substituição da rede
aérea para sub.terrânea, no calçadão da Av. Brasil, entre as Ruas Sete de Setembro e
Barão do Cerro Azul e na travessa Pe Champagnat.

Recurso Administrativo
Recorrente: Consórcio Cascavel, constituído pelas empresas: Eletrare Montagens
Eletromecânicas Ltda. EPP e Elos Eletrotécnica Ltda.
Protocolo: 2016/2/7872

Trata-se do Recurso Administrativo protocolado pelo Consórcio Cascavel, contra a
classificação da proposta de preços da empresa Ecolux Engenharia e Iluminação Ltda.,
com base no item 14.1 do edital, solicitando análise técnica dos materiais a serem
aplicados na obra quando da contratação.

Considerando as fundamentações técnicas. folhas nO1243 e 1244. as quais demonstram
que a solicitação do recorrente refere-se a procedimentos previstos apenas para a
empresa contratada, conforme mencionado no Termo de Referência.

Considerando o exposto acima ratifico o julgamento do recurso administrativo, proferido
pela Comissão de Licitação, folhas nO1242, nego provimento ao recurso interposto
pelo Consórcio Cascav.el e mantenho classificada em primeiro lugar a proposta da
empresa Ecolux Engenharia e Iluminação Ltda., no valor ofertado de R$ 4.878.584,82
(quatro milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e dois centavos).

Cascavel/PR, 29 de fevereiro de 2016.
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se justificam a partir do Artigo 11. §2° da Lei 6.28612013: D2,deles há o preparo para a P-'
adoção do acolhido e que as outras 02 famllias acolhedoras a equipe do serviço de
acolhimento familiar vem trabalhando para adequar a situação.

RESOLVE:

Ar!. 111ACATAR a justificativa apresentada c",nfonne ofICio da SEASO n01802l2015,
referente a Unidade Família Acolhedora.

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data da sua pUblicação. com efeitos
retroativos à data de 15 de dezembro de 201 S.

Cascavel. 25 de fevereiro de 2016.

MAf!W\ TER
Pre!>idenle do Conselho Municipal de Assisténcia Social

MUNICíPIO DE CASCAVEL
Licitação na modalidade Concorrência nO 19/2015
Objeto: Readequação da rede de distribuição de energia elétrica. substituição da rede
aérea para subterrãnea, no calçadão da Av, Brasil. entre as Ruas Sete de Setembro e .
Barão do Cerro Azul e na travessa Pe Champagnat.

Recurso Administrativo
Recorrente, Consórcio Cascavel, consliluido pelas empresas:. Elelrare Montagens
Eletromecanicas LIda. EPP e Elos Elelrotêcnica ltda.
Protocolo: 2016120872

Trata-se do Recurso AdminIstrativo protocolado pelo Consórcio Cascavel, contra a
classificação da proposta de preços da empresa Ecolux Engenharia e lIuminaçao lida.,
com base no item 14.1 do edital, solicítando análise' técnica dos maleriais a serem
aplicados na obra quando da contratação.

Considerando as fundamentações técnicas, folhas nO 1243 c 1244, as quais demonstram
que ;J solicitação do recorrente refere-se a procedimentos previstos apenas para a
empresa contratada, conforme mencionado no Termo de Referência.

r~"siderando o exposto acima ratifico o julgamento do recurso adminislrativo, proferido
Comissão de Licitação, folhas nO 1242, nego provimento ao recurso interposto

~ Consórcio Casc:avel e mantenho classificada em primeiro lugar a proposta da
empresa Ecolllx Engenharia e lIuminaçao lida .• no valor ofertado de R$ o1.878.5e~,82
(quatro milhões. Oitocentos e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e dois centavos).

C'ls~veIlPR. 29 de fevereIro de 2016.
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CONSIDERANDO a Resolução Conjunta CtvtASfCMOCNCMOM/CMOI nUO01/2014, a
qual aprova a proposta orçamentâria da Secretaria Municipal de Assistência Social
para o exercicio 2015

CONSIDERANDO o oficio n0106312015 da data de 24 de agoslo. o qual apresenta
relatôrio referente ao artigo 3° da Resoluçao cOnjunta 00112014. bem como reafirma o
comprOr;li~so de adequaçãO do número de ramílias acolhedoras que possuell1 mais
de um acolhido que nflo stlo grupos de irmtios.

CONSIDERANDO o OfiCIO da SEASO n° 1602 de 19 de novembro de 2015, referente
ao serviço Famllia Acolhedora, informando que atualmente o Serviço de Acolhimento
em Fam!lia Acolncdora possui 09 (nove) fal1lilios acolhedoras que possuem mais de
um acolhido que não fazem pane de grupo de irmãos e que deste numero: 05 deles
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C()/ZseUlo A'fulllcipfLl de A.sslstêIlC!fLSocial
Lei '!\'líllficlpa] tIl"> -1537 fle J 8/04/2007
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RESOLUÇÃO n° 008, de 25 do fevereiro de 2016.

ACATA ,") jusl:ficativól 3present:1C1a COnfomlt:
oficio 02 SEASO n"18021 2015. referente a
Unidade FD:Tli~a Acoltu..'o'ora

o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. em Reunião Ordinãria
realizada em 15 de dezembro de 2015, no uso de suas alribuiç6cs que lhe confere a
Lei Municipal nO.4.537í07, e.

CONSIDERANDO a lei nO 8.742/1993, LOAS - Lei Orgánica da Assistência Social.

CONSIDERANDO a ReSOlução CN;\S nO 145. de 15 de Olltubro de 2004. que aprova
a Política Nacional de Assistência Social:

CONSIDERANDO a Lei n.o 12.435 de 05 de julho de 2011 que "Altera a Lei r.o 8.742,
de" de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organizaçAo da Assistência Socia!"'.

CONSIDERANDO a Resoluçtlo CNAS nO 109, de 11 de novembro de 2009, que
aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistendais.

CONSIDERANDO a Resoluçao/CMAS nO 097 de 16 de dezembro de 2014 e
Resolução ne>OOi de 20 de fevereiro de 2015 que Aprova o Sistema Municipal de
Monitoramento e Avaliação d~ Politica de Assistência Socii.11de Cascavel/PR e suas
atuahzações

CONSIDERANDO as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para
Crianças e Adolescentes.

CONSIDERANDO o Plano Municipal de Acolhimento de Crianças, adolescentes e
Jovens até 21 anos aprovado através da Resolução Conjunta CMDCA e CMAS
nOO02í2014.

CONSIDERANDO a Lei Municipal 6.28612013 a qual dispOe sobre a implantação ele
bolsa auxilio para acolhimento de crianças e adolescentes em situaçAo de risco
pessoal e social. inseridas nos Serviço de Acolhimento em Familia Acolhedora e dá
outras prOVIdencias.
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FUNDETEC - E.GRA TO
Extrato da Ata de Registro ce Preços n~. 312016 .- Pre:lâv Presencial - RegIstro de Preço nO.
4112015 - Processo nO. 73:'2015.
Objeto' Ccntrataçao de empresa especializada em transporte ce passageiros para realizar o _
transporte dos'funcionários da Fundetec.
Contratante' FUNOETEC, CNP,J!MF nO. 72.229.98210001-07. representada neste ato pelo
Senhor Joao Batista Cunr.a JÜnICr.
Contratada' Aoula Fabricação e Comercio de Produtos Promocionais lida. ME, CNPJ/MF nO.
19.163 ó10;OOÕ'-97, r~p~es'entada neste ato pela Senhora Bárbara Miranda Kopp.
Valor Total: RS 5.538.00 (cinco mil. trezentos e trinta e oito reais).
Vigência: 12 meses.~Ii:~~r9i~1~=~~::=::=~~~~~~~9~~ds.~~?6L.~E~~==-~=~~~~~rr.~~'~RS·TÕT~]
: j 1Jaiecc branco com a logo da Fundetec bordada. t 00% I 1

l !algodão. com dois bolsos frontal, manga IOl1ga. com : :.
1 1 20 l p~nho, com lenda alràs, sem rira atras, fechamenln HS 46,74 I RS 934,80 1 ..,Óo]

f lço~ ~JOtõe5 na (•.ente:: com gola. Tamanhos a ser : ; I'
i I~~~~~sd~~n~~~e I••odelo anexo. Apresel1lar ! j

,-'-'r---tc~~~-;,;'b~'~~'~;~-;:;~;;g;";-~~I~~~;;i~i;~~~':-~~;'·~~··-t-·_-·..·_--_·~--····_~
i 40 jlogos da Prefeihlf"C'1eda Fundelec impressas I RS 13,40 RS 536".00
l ~T3manhOs. a ser definidos. Conforme modelo anexo

: __.~._.__ .~.I!:.l!L~~~!.!~~.~.1:l_~!~!~!f.~_.~9..!~~.~~5~_.. ~._ ""'_" ·_M._
:Camiseta branca manga longa, poliviscos~, com as

40 i~~~~r~l~o':/!f~:r~;:e~n~o~~~~~\~~~~~p~e~~I~' anexo R$ 18,GO RS.744.00

'Apresentar amostra Q.qJ.~.ç.i<lo ,_. _._._. n_ _+ .
. t Calcfl feminil12 na cor branca. tecido brim, com .,•........

'1 ! 20 ] elástico na cintura. Tamanhos a ser definídcs. RS 2~.45 RS 549.00

- t !~;·i~:::~~·;~~~Q~;~·!9~~~~i;~~·i·le~~d~··i~·;I'n, cor;' - - -- 1-
5 J 20 ,e<isllC,onactntura Talllanhosa seI definidos i RS29,15 RS563,OO

-- ~~~~~_~I.f<~st~aEc'!!cl~O_ ----- -----1 ..- ..-...
! CaICí:l rnê'iscuhn;:l na cor chumbo te<":'do bnm com cos,

d I 20 ;Zlper e bot~o.Ta01anhos a ser defl/l!dos. Apresemar ,R$ 4180 R$ 836.00
...···__i_·_·__L~~'I!2~Y.~..~j9_;~S!9.~.._._ _. _ _ _ _ ~ j

I lAventõ:'ll com bolso frO!1t<ll. na cor branca. 100%
"7 i 40 Ialgodão com ílS legas da Prefeitura e do Fundetec RS 16,9~ RS 078.00
'l impressas. Tamanhos a ser definidas. Conforme :

..__ J__ j!r..q2~~~U!!.!..~:!9·Al~~~~f.~.!.~.~~~~!9_~!!§_~~.9...!~gi~p.:._ :.: _.._ ~_ .
i !A .•..ent~l com bolso fronta!, na cor azul royal. 100%

08 ; 40 algodãa com as Jogos da Prefe;llH~ e da Fundelec ! R$ 19.43 RS 77 ,20 I
: impressas. Tamanhos a ser definidos Conforme

y.~q5.~·~!9i~I~.·~·!9-~I~~~O.,.~~.r~=ent~~==.s!2_~~d<.) -=-..~j_ •... -- _ -~_.=~·iR$..5·.-~)·~:OEJ

PORTARIA W 13/2016 - de 18 de fevereiro de 2016

o PRESIDENTE DA FUNOETEC - FUNDAÇÃO PARA O
OESENVOLVIF.,,1ENTQ CIENTiFICO E TECNOLÓGICO, usando de suas
alribuiçOes legais lhe conferidas, estando em consonância com o Estatuto
Interno da Fundelec. RESOLVE:

Art. 1Q - DESIGNAR O servidor obalxo relacionado para atuar como Fiscal
da Ata d~ Registro de Preço n" 0312016, celebrado entre a Fundetec e a
empresa Agui<:.'\Fabricaçi:io e Comercio de Ploqutos Pmnlocionais lida. inscrita
no CNPJ sob 01> 19.163.810/0001-97, referente à Aquisiç:io de Uniformes
Profissior.ais:

I. Fisca! ela Ata de Registro de Preço - Titular
Grozielli Fernandes Trivilin. matrícula n° 12.051-0. servidora pública

ocupante do cargo de Administradora. portadora do RG n° 6.446.192-3. inserira
no CPF nC 940.959739 - 00:

11. Fiscal da Ata de Registro de Preço - Suplente
Jenisson Rotter 8earzi, matricula n" 27.702·9. servidor publico OCllponte

do cargo de Agente Administrativo. portador do RG nn 8.911.908-1, inscrito no
CPF sob !l~ 054.980 959-70.

Art. 2 <. • Esta portaria entra em vigor na dala de sua assinatura.

/.' ~
João BatistalCunha ,J~~iO:

Pre~,dente /' ;//

/1'-'

CETTRANS

CETIRANS - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO -
INFORMA que, em cumprimento ao disposto na Resolução 574/2015 do CONTRAN

(Conselho Nacional de Trãnsito) que aUerou o § 2° do artigo 12 da Resolução

40>1/2012 do CONTRAN ,na qual e facultado ao ôrgão autuador publicar o extrato

resumido de edital no Oiârio oficial. sendo obrigatório a publicação na Integra do

edital no seu sitio na internet, as notificações de autuação e imposições de

penalidade de multa de trànsito, estão sendo publicadas a partir de 06/0112016 no

endereço eletrônico b.!tP2 http://vlW'.'I.cettrans.com.br/pagina.php?id-105, site oficial

d~ Cellrans.

Edi âo DisponlvDI Gratuitamente: http://www.cascave/.pr.gov.br
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