
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2016 - SEMUC

Objeto: Contratação de profissional especializado para elaboração de Pericia Técnica de
Engenharia na bilheteria do Teatro Municipal de Cascavel.

O processo foi julgado deserto, conforme ata de julgamento nO167/2016.

Cas el/PR, 24 de junho de 2016.

Rocio Correa
Depto de Compras

Lucilene



correrão a conta. da .dotaçã.o orç~entária 6702~15451173058.4440.4200. fonte 100,
cabendo ao Serviço Social AutonQmo Paranacidade, destinar a importância de R$ $
2.019.163,58 (dois milhÕes.dezenove mil, cento e s~senta e três reais e cinqüenta e oito
centavos), e cabendo ao MlJllicípiode Cascavel, a importância.de R$ 106.271.77 (cento e
seis mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e s.etecentavOS), sendo a Funcional
:Progr~ática 141154513110353449051020200000000
As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão proveniente do Convênio
047/2016 - SEDU, totalizando R$ 2.125.435,35 (doiS nrilhões, cento e vinte e cinco mil,
qúatrocentose trinta e cinco reaiSe trinta e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO;.180 (cento e .oitenta) dias contados a partit do 10° (décimo) dia
da data da assinatuta do Contrato de EmPJ:'eitadae de aCoJ:'docom o estabelecido no
cronograma.físico-financeiro.

J:>RAZQDE VlGtNCIA:365 (trezentos e sessenta e cinco) d~as,

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

FORO: Comarca de Cascavel, Estado do Paraná.

Cascavel, 24 de junho de 2016.

MUNiCípIO DE CASCAVEL
TOMADA DE PReçOS N° 02/2016 - SEMUC
Objeto: Contratação de profissional especializado para elaboração de pericia Técnica dê
Engenharia na bilheteria do Teatro Municipal de Oascavel.
O processo foi julgado c;Je$erto,conforme ata de julgamento. nO167/2016.

Cas €ll/PA, 24 de junho de 2016.

1AoClo Correa
Oepto de Compra$

MUNICiplO DÊ CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N() 133/2016 •...SEMEO
Objeto: Aquisição de caixas de papelãO. necessárias na lo~Jstica e distribuição (separação e
acondicionamento) de tênisekits escotares, em atendimento à Secretaria de Municipal de
'Educação, através do sistemac;teregistro de·preçospe1o Pedodo de 19 (doze) meses. Ab~"ura
dia: 0"07/2016 à$ 14h01mi .•.••Critério âeJu'gamento.: Meno·rPreço POr Item. Valor máximo da
licitação: R$ 12.304,00,. O texto integral do edital e tOdas asinformaçôes sObre a licitação
poderão ser Obtidos no Paço Municipal de Cascavel - Tel ..: O:xx 45 3321 2297. Site:
www.cascavef.pr.~ov.br (licitações).
Cas :vfitIIPR~24 de junho de 2016.-.••• -..1.-.....-' G:::-.",,~,,-:--.,,:: _

o Rocio COrrea
Depto de Compras
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