
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 07/2016 - SESAU
Objeto: Contratação de instituição para fornecimento de 15 vagas masculinas para adultos
acima de 18 anos, usuários de substâncias psicoativas do município de Cascavel em
Comunidades Terapêuticas.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 10 da Lei Federal nO8.666/93, torna-se
público o resultado da fase de habilitação da Concorrência nO07/2016:
Identificação da Empresa Situação
Movimento para Libertação de Vidas - MOLlVI Habilitada
ResQate- Ministério de Recuperação de Vidas Inabilitada

-__'""_-'-"""" (l__ .•••
Marly o Rocio Correa
Diretor Opto de Compras

Lucilene



MUNiCíPIO DE CASCAVEL
CONCORRÊNCIA N° 07/2016
COMUNICADO DE INTERPOSiÇÃO DE RECURSO

Objeto: Contratação de instituição para fornecimento de 15 vagas masculinas para adultos
acima de 18 anos, usuários de substâncias psicoativas do município de Cascavel em
Comunidades Terapêuticas.
Comunicamos aos interessados na Concorrência nO07/2016 que se encontra à disposição, nos
termos do § 3°, do art. 109, da Lei nO8.666/93, o recurso administrativo da licitante Resgate -
Ministério de Recuperação de Vidas, sob protocolo nO28175/2016, contra sua inabilitação.
Cascavel/PR, 27 de junho de 2016.

-------\--- ~ •....
Marly o RocioCorrea~
Diretora Depto de Compras

Lucilene



nECL~çÂQ
Declaramos para os dev.idos.fjns Ç{ueO e.stab.elecimento farmacêutico Farmácia

M.A. Borges Comércio de MedicamentosUdasito ã Av. arasil nQ36p~ encontra-se
devidamente cadastrado e al,ltoJtzado Junto ao$etol' de 'VigjlànçjElSanitâria .Municipal,
tendo como réspons.ávet técnic.ao farmaCêutlcQGlancarlo NHoto de MouraCRFlPR26593,
para0 comércio em sua formaind1,JstriaU;zada de medicamentos .·a.. b.ase de isotretinoina
pertencente a lista C2 da portaria Federal 3 e portaria Federal 06/99 Artigo 124
Parágrafo único.

MUNlêiplODE CASCAVEL
RESULTADO DA FASE .DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 0112016 - SESAU
Objeto: Contratação de instituição para fornecimento det5 vagas masculinas para adultos
acima de 18 anos.l.,lsl.,lárioS de substânci.as .psiCO$tivasdo municfpio de Cascavel em
Comunidades Terapêuticas.
Em cumprimento ao disposto !'lO art. 109, parágrafo1º da L.ei Federal nO. ·8J366/93, torna~se
público o resultado da fase de habilitação da Concorrên.cia nQ0112016:

S.ituaão
Habilitada
Inabilitada

I/PR. 27 de junho de 2016.

MUNiCípIO DE CASCAVEL
TOMADA DE PREçoS .N.o0412016
COMUNICADO J
Objeto; Aumento decargaj ad.equa~Q ~íêtricae. instalação de pontos para ar
condicionadQ na Escola Municipal Michalina 'KiçulaSochOdOlak

O MUNICfpIO DECA$CAVEL,E5stado do Paraná. por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, em razão de solicitação da Secretaria Municipal de. Educação,
deverá ser desconsideradQe suprirnlôQo servi90 "DISPOSITIVO DE PROTECAO
CONTRA SURTO (DPS) VCL 175V 40kA, ..FORNECIMENTO E INSTALACAO" do Item 2
"QDG .- ,MPLANTAÇAO".Pelo motivo de não estar quantificado .na planilha, não
acarretando prejuízos ao projeto, Já que os .demais quadros de distribui~p associados ao
geral constam com o dispositivo de proleçãQ;

\...42ô~veI/PR, 24 de junho de 2016,

-
QCioCórrea

Diret raDeptC) de Cqmpra$



MUNICipl.O DE CASCAVEL
AVISO DE LICitAÇÃO

PREGÃO·PRESENCIAL N9134/2016 - SEM.EL
Objeto: Registro de preços para aquisição de material químico para manutenção das piscinas do
Centro EsporljvO Ciro Nardi, R.egião Norte, ..Parque Tarquinio e. Oentro da. Juventude, pelo
período de 12 (doze) meses. Abertura dia: 11/0112016 às 091101min.Critério de. Julgamento:
Menor PreçOpor Item. Valor·Máximo dalicitação:R$ 150;470,20.
O texto integral do edital e todas as infortnações .sobrea licitação poderão serobfidOs no Paço
Municipal de Cascavel •.Tel: 45 3321-2242. Site: www.cascaveLpf.90v.br (licitações)

Ca vel/PR, 27 de junho de 2016.

--
o~ÕC:ioCo•.rêa
Depto de Compras

MUNiCíPIO DE CASCAVEL
AVISO DE LICitAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 135/2016 .•..SEsOP
Objeto: Registro de preços para aquisição de Equipamento de· Proteçâo e Segurança no
Trabalho ....EPt's. pelO perfodo de 1'2 (doze) meses. Abertura dIa.: 12/Q?/2016.às 09h01 mino
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. Valor Máximo da licitação: R$ 72.548,53.
O textointegraJ do edital e todEl$El$informações sobre, a licitação pOderão ser obtidos no Paço
Municipal de Cascavel - Tel: 45 3321-224:2..Site: www.cascavel.pr.goV.br(licitações)
Cascavel/PR, 27 de junho de 2016.

.-
o ocioCorrea
Depto de Compras

MUNI.CípIODE CASCAVEL
CONCO.RRÊNCIA N° 07/2Ó16
COMUNICADO oe'NTERPOSICÃO DE RECURSO
Objeto.:Contratação de institUição .para fornecimento de 15 vagastnasculinas para adultos
acima de 18 anos, usuários de substâncias p.slcoativas do município de Cascavel em
Comunidades Terapêuticas.
ComunIcamoSaos int~ressados na Concorrência n9()112016 que se encontra à disposiÇão, nos
termos do§ 3°, do art. 109. da lei nO8.666/93,0 recurs.o administrativo da licitante Resgate -
Ministério de Recuperação de Vidas, sob protocolo nO28175/2016,co'rltra sUa inabilitação.

Cascavel/PR,27de junho de 2016.

http://www.cascaveLpf.90v.br
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