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Ata n 103/2016 de abertura e julgamento das 
propostas de preços referentes à Tomada de 
Preços n° 36/2015 — Pavimentação com serviços 
de terraplanagem, galeria pluvial, meio fio, base 
de brita graduada, pavimentação em CBUQ, 
sinalização viária, calçada e grama na Av. das 
Pombas entre a Rua Alternar Dutra e Rua Eugênio 
Kluska no bairro Floresta. 

MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL 
SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis reuniram-se na 
Sala de Licitações do Departamento de Compras, às 09h, a Comissão de Licitação 
nomeada pelo Decreto n° 12.303/2015, para proceder a abertura e julgamento das 
propostas de preços referente á Tomada de Preços n° 36/2015 — Pavimentação com 
serviços de terraplanagem, galeria pluvial, meio fio, base de brita graduada, 
pavimentação em CBUQ, sinalização viária, calçada e grama na Av. das Pombas entre 
a Rua Alternar Dutra e Rua Eugênio Kluska no bairro Floresta. Aberta a sessão pelo 
senhor Presidente foram identificadas as empresas HABILITADAS, conforme Ata de 
Abertura e Julgamento n° 35/2016 e Julgamento do Recurso. Compareceu para 
acompanhar os trabalhos o Sr. Matheus Luiz da Silva, representando a empresa 
Construtora Kartal Ltda. Ato contínuo o Presidente da Comissão de Licitação repassa ao 
representante presente os envelopes que estavam sob a guarda do Departamento de 
Compras contendo as propostas comercias, para que eles confiram a inviolabilidade dos 
mesmos. Na seqüência os envelopes são abertos e submetidos á análise pela Comissão de 
Licitação e representante presente. Os valores ofertados pelas empresas são: 

• 
Lote único — Global 

As propostas de preços das empresas habilitadas foram apresentadas com condições de 
pagamento, validade e prazo de execução, conforme o edital. De acordo com o critério de 
julgamento (menor preço global), a Comissão de Licitação classifica em primeiro lugar a 
proposta comercial da empresa Construtora Kartal Ltda, com o valor global de R$ 
1.018.259,13 (um milhão e dezoito mil e duzentos e cinqüenta e nove reais e treze 
centavos). O resultado de Classificação será oportunamente publicado no Órgão Oficial do 
Município. O envelope contendo a proposta comercial da empresa Pedreira Marmeleiro Ltda 
permanece fechado sob a guarda do Departamento de Compras. Nada mais havendo a 
tratar, deu por encerrada a sessão cujos trabalhos eu, Fernando Marcos Gea, lavrei a 
presente ata que lida e achada conforme, fica assinada pela Comissão de Licitação e 
representante presente ao ato. 

Empresas Valor em R$ 
Construtora Coguetto Maria Eireli 1.182.224,25 
Construtora Kartal Ltda 1.018.259,13 
Ecec 	— 	Empresa 	Cascavelense 
Construções Ltda 

De Engenharia E 1.093.400,98 

V. Albiero & Cia Ltda 1.169.410,93 
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