
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 114/2016

o Prefeito Municipal de Cascavel, em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e legislação pertinente, torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão
Presencial nO114/2016 - Registro de Preços para aquisição de material pétreo para usinagem
de aproximadamente 16500 tonode CBUQ a serem utilizados na ampliação da infraestrutura do
aeroporto municipal e na manutenção do pavimento asfáltico das vias públicas com serviços de
tapa buraco, reperfilamento asfáltico, recape e implantação de pavimento asfáltico no Município
de Cascavel.. Fica homologado o objeto em favor das empresas: PAVIMAR CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA., nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, no valor total de R$ 770.710,00 (setecentos e
setenta mil e setecentos e dez reais); PEDREIRA DO TREVO LTOA, nos itens 7, 8, 9, no valor
total de R$ 653.673,00 (seiscentos e cinquenta e três mil e seiscentos e setenta e três reais);
PEDREIRA RIO QUATI LTDA, no item 10, no valor total de R$ 770.887,50 (setecentos e
setenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); PETROCON
CONSTRUTORA DE OBRAS LTOA, nos itens 11, no valor total de R$ 435.375,00
(quatrocentos e trinta e cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais).
Cascavel/PR, 23 de junho de 2016.
EDGAR BUENO
Prefeito Municipal
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o Pr~feito Municipal de Cascavel, em cumprimento ao disposto na lei 8,666, de 21 de Junho
de 1993, e legislaçâo pertinente, torna p14t)Ijcooresuftado da lIcitação na modalidade Pregão
Pre$••ncial n° 11412016 - Registro de Preços para aquisição de material pétreo para usinagem
de aproximadamente 16500 ton, de eBUQ a serem utilizados na ampliaçâo da infraestrutura do
aeroporto municipal.e na manutenção do pavimento asfáltico das vias públicas com serviços de
tapa.buraco. reperfilamentoasfáltico, recape !i:l.implantação de paVimento asfáltico no Município
de Casca.vef,.Fica homologado o obj!i:ltoem favor das empres!ils: PAVIMAR CONSTRtJTÓRA
DE OBRASLTPA., nos it!i:lnS1, 2, $. 4, 5,6, no valor total de R$ 770.710,00 (setecentos e
setenta m.ileS!i:ltecentose d!i:lzreais);PEDaaaRA DO TREVO LTDA, nos itens 7.,8, 9, no valor
total deR$ .653.613,00 (seiscentos .e cinquenta !i:ltrês mil e seiscentos e setenta !i:ltrês r!i:lais);
paOREIRARIO QUAn LTOA, no item 10, no valor total d!i:lR$ 170.887,50 (setecentos!i:l
settilnta mil. oitocentos e oitent!il e stilte reais e cinquenta centavos); Pf;TROCON
CONSTR.UTORA DE OBRAS LTDA, nO$ itens 11, no valor total de R$ 435.375,00
(quatrocentos e trinta e cinco mil e trezentos e setenta e cinco reaiS).
Cascavel/PRi ..23 de junho de 2016.
EDGAR BUENO
Prefeito Municipal

MUNIC(PIO OE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOSn.o 06/2016
Objeto; Execução de deslocamento da rede de iluminação pública na rua João· Miottoe
rua José Bartinik. Abertura: dia 15/0712016 às 9 horas. Valor máximo: R$ 23.801,63. O
texto do edital poderá ser baixado nosite WWV\l.cascavel.pr.gov.brna aba "licitações".
Informação: alexandrab@cascaveLpr.gov.br ouatl"avésdo telefone Oxx45 3321-2301 .

Casca.vel/PR, 23 de junho de20U).

MUNICípIO DE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PregãoEletrÕo.ica 0.•.°13012016
Objeto: R.egistro de Preços para aquisição de vidros (COlocados) para os programas de
Assistência Social, pelo perfodo de 12' (dOZe)meses, Valor m.âXimo:R$ 1$.$57,20.
Recebimento das propostas: até as O$hdo dia 12/07/201&
Abertura e avaliação das propostas: dia 12/07/2016 a partir das 09h30min
IníCioda sessão pública de disputa de preços; dIa 12107/2016 a pa'Ftir dê:,lS 10h

o texto do edital e informações poderãos.er obtlda.srlo Paço Municipal de Cascavel. Tel.: oxx
45 33212347, e-mail:emersonm@cascavel.pr.gov.br. Sites: www.bbmnet.com.br ou
www.ca.scavel.pr.gov.br.

Cascavel/PR, 23 de junho de 201.6.

~
PregoeIro
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O Rocio Corre.a
epto de Compras

mailto:alexandrab@cascaveLpr.gov.br
mailto:e-mail:emersonm@cascavel.pr.gov.br.
http://www.bbmnet.com.br
http://www.ca.scavel.pr.gov.br.
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