
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
RESULTADO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
TOMADE DE PREÇOS N° 01/2016 - SESAU

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de instalações e adequações
elétricas e telecomunicações no imóvel da nova sede das Secretarias de Saúde, Antidrogas,
Assistência Social e PROCON.
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 nO01/2016:
Proponente Lote único Classifica São
A~istec Instalações Eletricas e Telecomunicações Ltda R$ 780.823,05 1° lugar
Engerede CaboEstruturado e Sistemas de Conec. Ltda R$ 918.375,32 2° lugar
Ecolux Engenharia e Iluminação Ltda R$ 1.084.924,97 3° lugar

A empresa Proenerg Engenharia Ltda foi desclassificada nos termos do item 9.3 alínea "b1" do
edital. De acordo com o critério de julgamento (menor preço globa~, a Comissão de Licitação
torna público o resultado: Agistec Instalações Elétricas e Telecomunicações Ltda,
classificada em 1° lugar, no valor global proposto de R$ 780.823,05 (setecentos e oitenta mil,
oitocentos e vinte e três reais e cinco centavos).
Cascavel/PR, 24 de junho de 2016.

~o RocioCorrea
Diretora Depto de Compras

Lucilene



2.354.836,51 (dois núlhões, lrezentos·e cinqüenta e quatro íl1ih oitocentos e ttintae seis
reais e cinqüenta e um centavos)~e cabendo ao MunicípiO de Cascavel, a importância de
R$ 123.938.,76 (cento e vinte e três mil,. novecentos e trinta e oito reais e setenta e seis
ééntàVOS)sendo a Funcional Pliogtam.~tica 141154$13.11035344905.1020200000000
As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão proveniente do Convênio
047/2016 - SEDU, totaliZando R$ 2,478.77$,27 (dois milhões" quatrocentos e setenta e oito
mil, setecentos eseteniae cinco reais e Vinte e sete centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir do 10°
(décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordocotno
estabelecido no cronograma físico-financeiro.

PRAZO DEVIG:ÊNCIA; 365 (trezentos e sessenta. e cinco) dias.

DATA DE ASSINATURA. DO CONTRATO: 23 dejunho de 2016.

FORO: Comarca de Cascavel, Estado do Paraná.

Cascavel, 24 dejunho de 2016.

MUNICiplO DE CASCAVEL
RESULTADO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
TOMADE DE PREÇOS N° 01/2016 - SESAU
Objeto: Contratação de empresa para execução dfii. serviços deií'lstalaçõeS e adequações
elétricas e telecomunicações no imóvel da nova sede das Secretanias de Saúde, Antidrogas,
Assistência Social e PAOCON.
Em cumprimento aO dIsposto no art. 109,§ 140a Lei Federal noS.aaa/SS, torna-se ,públiCOO
resultado da fase de classifiCação da Tomada de Preç.Q$ nO01/2016:

PropQnente
R$ 780.823,05

Lote únicO Classifiçação
Agi$teCI.ns~hlçõe$ Eletricase Teleco"",,nic:açõe$ Ltçla

A$ 918.375 •.32 2º lugarEngetede CaboEstruturado e Sistemas deCon~c ..Ltda aO lugarA$ 1.084.924,97Ecolux Engenharia e Iluminação Ltda

A empresa PrOenerg Engenharia Uda foi descfassificada nos termos dO item 9..3 .aJfnea"b1" do
edital. De acordo com o critério de julgamento (mét10rpreço globab, a Comissão de Licitaçáo
torna público o resultado: Agistec Insta.laçõesE~étricas e Telecom"nicações Ltda,
classificada em 1ºlugar, no valor glObal proposto de R$ 780.823,05 (setecentos e Oitenta mil,
oitocentos e vinte e três reais e cinco centavos).
Cascavel/PA, 24 de Junho de 20t6.

\\c: .-
~Rocio Correa

Diretora Oepto oe Compras
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