
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
RESULTADO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 01/2016 - SESOP

Objeto: Execução de calçadas nos próprios públicos contemplando serviços de terraplenagem,
meio fio, instalação de piso com bloco intertravado de concreto, instalação de piso podotátil
direcional e de alerta, instalação e realocação de sinalização viária, realocação de bueiro e
plantio de grama.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1° da Lei Federal nO8.666/93, torna-se público o
resultado da fase de classificação da Concorrência nO01/2016:

Proponente Lote 01 Classificação
BC Construtora Ltda R$ 179.153,67 1° lugar
N. Dalmina Construções Ltda R$ 191 .433,29 2° lugar
Cimentus Artefatos de Concreto Ltda R$ 201 .362,05 3° lugar

Proponente Lote 02 Classificação
BC Construtora Ltda R$ 344.482,99 1° lugar
N. Dalmina Construções Ltda R$ 377.970,14 2° lugar
Cimentus Artefatos de Concreto Ltda R$ 399.775,00 3° lugar

Proponente Lote 03 Classificação
BC Construtora Ltda R$ 160.049,70 1° lugar
N. Dalmina Construções Ltda R$ 170.520,07 2° lugar
Cimentus Artefatos de Concreto Ltda R$ 179.321,59 3° lugar

Proponente Lote 04 Classificação
BC Construtora Ltda R$ 302.802,64 1° lugar
N. Dalmina Construções Ltda R$ 324.387,33 2° lugar
Cimentus Artefatos de Concreto Ltda R$ 344.403,20 3° lugar

De acordo com o critério de julgamento (menor preço por Iate), a Comissão de Licitação torna
público o resultado: BC Construtora Ltda, classificada em 1° lugar, nos lotes 01, 02, 03 e 04,
no valor global proposto de R$ 986.489,00 (novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e
oitenta e nove reais).

Cascavel/PR, 24 de maio de 2016.

Lucilene



MUNiCíPIO tOECASCAVEL
RESULTADQ DA FASE DE Cl-ASSIFICAÇÃO
CONCQRRÊNCIA N° 0112016- SESQP

Qbj&to;Ex~çução d~ calçadas nos próprios públicos çontemplando serviços de terraplenagem.
meio fio.•instalação de piso com blocointertravado de concreto, im~talação de piso podotátil
direci.onal e de alerta, instalação erealocação de sinalização viária, realocação de bueiro e
p.lantiode grama.
Em cumprimento ao disposto no art. 109,§ 1° da Lei F'ederal nO8.666/9$, torna~se públicO O
resultado da fase de.classificação da Concorrência nO01/2016:

ProDon~ Lote .01
BCCon~a Ltda . R$ 179.1$3,67
N. Dalmina Qonstrucões. Ltda R$ 1~1.4$$,a9

Cla$$ificação
1° lugar
2° lugar

Cimentus Artefatos é;!eConcreto Ltda R$201.362,05 $0 lugar

Proponente Lote 02 Cla$sificação
r-:=B:-"C,=~C-70-"-n7's~tr,*}•..•;:=t;..;;o-,-ra~L::...;t",,,d"E;:t'---:--"""-:--""" t---=~447.·7·.·.49.•..87•....02.,,91.'49
N. DalminâC.onstruQões Ltdéá R$3. .

1° lugar
2° luaar
3° luaarCimentus Artefatos de Concreto Ltda R$ 399.775,00

PF'<)I)onente Loté 03 CI;:tssific;:tção
R$ 160.049,70 1° lugar

N. DaiminaConstruQÕes Ltda R$ 170..520,07
3° luaarCimentusA,rtefatos de Conçreto Ltda R$ 179.321,59

Pro onente Lote 04
BC Constr~tor;:t Lida R$ 302.8.02,64

De acordo COmo critério de jul.gamenlo (menor preço por lote), a Comissão de Licitação torna
público o resultado: pC COn$trutora Ltda, ClaSSificadaem 1° lugar, nos lote.s01, 02, 03 e 04,
no valor gloJ::>alproposto de R.$986.489,00 (novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e
oitenta e nove reais).

MUNICíplQDE CASCAVEl-
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO~RESENCIAL N° 095/2016 - SESAU
Objeto; Rl?gistro de preços para aquisição deequipatnentos médicos veter.inários em
atendimen.toao Setor de Gontroleé;!e Zoonoses, pelo períOdOde 12 (doze) meses. Abertura
dia:09/0Ej/20t6àsQ9b01m.in. CritériO de JUlga.mento:Menor Preço por Item. Valor máximo da
Iicitação:R$ 15.303,42.. O texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação
poderão ser obtipos no Paço MuniCipal de Cascavel ~ Tel.:Oxx: 45 $3212306. Site:
www.casC?lvel.pr.gov.hr (licitações),
Ca$veIlPR, 24 de rnéJiode 2016. /24:6.

Re••••~1P d"" S••nt".
pregoeiro

http://www.casC?lvel.pr.gov.hr
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