
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
RESULTADO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 04/2016 - SESOP

Objeto: Execução de pavimentação, com serviços de terraplanagem, galeria pluvial,
base de brita graduada, pavimentação em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a
sinalização viária, calçada e grama nos Bairros XIV de Novembro e Região do Lago.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1° da Lei Federal nO8.666/93, torna-se p
resultado da fase de classificação da Concorrência nO04/2016:

Construtora Kartal Ltda R$ 1.948.062,65

De acordo com o critério de julgamento (menor preço globa~, a Comissão de Licitaç o torna
público o resultado: Construtora Kartal Ltda, classificada em 1° lugar, no valor global roposto
de R$ 1.948.062,65 (um milhão, novecentos e quarenta e oito mil, sessenta e dois reais e
sessenta e cinco centavos).

Cascavel/PR, 03 de junho de 2016.

Lucilene



MUNiCíPIO. DE CASCAVEL
Re$ULT~QO DA F'~S.EDE CLASSIF'ICAÇÃO
CQNCQRRÊNCI"~º04l2016 - SeSQp
Q.bjeto:~~cuç~od~ p~vjmentaç~o. com serviços de terr~plal1agem.gaJeriapluvial.
base de brita gra,dl.!ada.paViment~çâoem GBUQ ...•Concreto Betuminoso l..)Sinadoa
sínal.izaçã~viária, o~lçada e grama nO.sBairros XIV(Je Novembro e RegiâodoL.ago.
Em cump~lrnentQao ..disposto no.art. 109, § 1° da Lei Federà;! noe.Q66/9S,. torna.,se 1"''''''''1'''''''''

resultado .Qa·fase de o!assificaçâo da Concorrência nº 04/.2Q16:

be acor(J~COmocriténo de ll.!lgarnento (menor .preço gloP.al)., .aQpmissãode LiCitação
púpliroo ~~suJ~iiid():Çon$tI)qtQ~Ka~ILtda~classificada em .1<>lugar, no.valorglobaJ prc)bosto
de R$ 1.9\48.062~6~(urn milhão, novecentos e quarenta e oito mil, sesser'lta e dois
sessenta e.ê:incocentavos)..
Cascavel/F?R~Oade junho çJe2016.

1
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 239/2016,..,. SEMA
Pregão Pre.sencia.l N° 55/2016

CONTRATANTE: O MUNiCíPIO DE CASCAVEL, inscrito no CNPJ/MF sob nO
76..208.867/0001.,,07, com endereço na Rua Paraná. 5000 - Centro •....Cascavel-- PRo neste
representado pelo Prefeito Edgar Bueno.

CONTRATADA: P. L SILVA & ROSA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nO20.763:.022/0001'"
estabelecida à RUé;!Carlos Bé;!rtolomeu GancelH. n° 351, Bairro GancelH, Ga~caveIIPR,
85.811-28Q, representada neste ato pelo Sr. Antonio da Rosa.

OBJETO: Aquisição de Grama Esmeralda para plantio em praças, pa.rqu(iils. fontes,
munIcipal. zoológico e demais ambientes pUblicos sob responsabi.ndadeda Secretaria de
Ambiente. .

DescriçãoLote Qtde Und

1 1 tO.OOO

VIGÊNCIA: 12(doz'ê) meses.

F1HMADOEM: 25 de maio de 2016.

ASSINATURA: Edgar Bueno
Antonio da Rosa
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