
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
RESULTADO FASE DE CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 39/2015 - SEAGRI

OBJETO: Execução de ponte sobre o Rio Iguá na estrada rural Centenário, Distrito de São
João.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 10 da Lei Federal nO8.666/93, torna-se público o
resultado da fase de classificação da Tomada de Preços nO39/2015, conforme segue:

Lote Unico
R$ 92.332,72

De acordo com o critério de julgamento (menor preço global), a Comissão de Licitação torna
público o resultado: empresa Borenge Engenharia e Construções Ltda, classificada em 1°
lugar, no lote único, no valor global de R$ 92.332,72 (noventa e dois mil, trezentos e trinta e
dois reais e setenta e dois centavos).

Ca avel/Pr, 04 de março de 2016.

Lucilene



o Municlpio de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde
que visualizado através do sile http://INwIw.casCilvel.pr.gov.br •CertIficado ICp· BRASIL

08 de março de 2016 - Página 9 de 25

EDITAL,DE ,INTIMAÇÃO N° 2,9/2016
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E INTIMAÇÃO

SE,CRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ISSQN

Pelo IDresente Edital, o Fisco Municipal de Cascavel/PR, com fundamento na
legislação tributária municipal, em especial os dispositivos dos artigos 7°, 39, 90, 117, 118, 235,
349 do CTM - Lei Complementar nO001/2001, CONSIDERANDO que não foi possível, após
diligências ao endereço constante no cadastro e sem lograr êxito; impossibilitando desta forma a
intimação p.essoalou por via PQstal;da empresa CONSTRUTORA CONSE-RG'LTDA ME, inscrita
no CNPJ nO 13.180.086/0001-23 e Inscrição Municipal nO 7777900, NOTIFICA e efetiva o
LANÇAMENTO, referente às seguintes correspondências: ALlM - Auto de Lançamento e
Imposição de Multa nO23/2016 de 01lO3/2016; bem como doAI-Auto de Infração nO83/2016 de
01/03/2016 e TEAF- Termo de Encerramento de Ação FiSGainO56/2016; ambos relativos ao
Processo Administrativo protocolaclo sob o nO2015/11/53553 de 2,5/11/2015.

INTIMA-SE o Contribuinte a recolher aos cofres públicos do Município de Cascavel,
junto à Secretaria de Finanças, os valores transcritos no AUM e AI supraçitados, no prazo de 30
(trinta) dias a partir da data de publicação ou apresentar Recurso/Defesa no mesmo prazo, nos
termos da legislação municipal e em especial a Lei Complementar nO75/2013 para que surtam os
efeitos legais.

Publique-se.

Cascavel, 1 de março de 2016.

0!~cLo~ rc·rf)Q;ú)~'
Fernanda Agostini ~a~~otíLJ
Analista de Tributos
Matricula n° 28.465-3

MUNiCíPIO DE CASCAVEL
~ESULTADO FASE DE CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 39/2015 - SEAGRI
OBJETO: Execução de ponte sobre o Rio Iguá na estrada rural Centenário, Distrito de São
João.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1° da Lei Federal nO8.666/93, torna-se público o
resultado da fase de classificação da Tomada de Preços nO39/2015, conforme segue:

De acordo com o critério de julgamento .(menor preço global), a Comissão de Li.c.itaçãotorn~
público o resultado: empresa Borenge En.genharia e Construções Ltda, claSSificada ~m 1
lugar, no lote único, no valor global de R$ 92.332,72 (nov.enta e dois mil, trezentos e tnnta e
dois reais e setenta e dois centavos).

__c~a avel/:, ~4de m~o de 2016.

Mar . o ROCIOCorrea
Diretor Depto de Compras

http://INwIw.casCilvel.pr.gov.br
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