
MUNiCíPIO DE CASCAVEL
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2016

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 nO 115/2016 - Registro de Preços para aquisição de combustíveis (gasolina
comum, etanol, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e agente redutor líquido - ARLA 32), para
abastecimento dos veículos da Frota do Município de Cascavel, pelo período de 12 (doze)
meses. Fica homologado o objeto em favor das empresas: AUTO POSTO GRALHA AZUL
LTOA, no item 4, no valor total de R$ 1.435.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco
mil reais); CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTOA, no item 1, no valor total de R$ 2.154.000,00
(dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil reais); TONIN E CIA LTOA, nos itens 2, 3, 5, no
valor total de R$ 3.050.370,00 (três milhões, cinquenta mil e trezentos e setenta reais).
Cascavel/PR, 1 de julho de 2016.
EDGAR BUENO
Prefeito Municipal



o Municlpio de Cascavel (FR), da garanba da autencldade deste documento, desde
que VlsuallZado através do slte http:/twww.cascavel.pr.gov.br - Certificado ICP - BRASIL

Município de Cascavel
Ref.: Licitação na Modalidade de Pregão Presencial n,o 46/2016 - Aquisiçâo de máquinas e
equipamentos rodoviários para atender o objeto do convênio 05.00.20020069/2016 firmado
entre o Municfpio de Cascavel e o Paranacidade para compra de máquinas. caminhões e
equipamento de hidrojateamento ..

Recurso Administrativo
Recorrentes: yamadiesel Equipamentos, protocolo nO 21522/2016; PO$soli Caminhões
Ltda, protocolo nO 21704/2016; Ciber Equipamentos Rodoviári.os Ltda, protocolo nO
22026/2016; paraná Equipam.entos S.A., protocolo nO2210212016.

Após análise dos fundamentos arrazoados nos recursos interpostos pelas empresas
relacionadas acima, decido pelo recebimento sem contudo dar-lhes provimento, mantendo o
resultado consjgnado na ata nO130/2016, e pelo não recebimento do .recurso interposto pela
empresa Yamadiesel Equipamentos protocolo nO23052/2016, eis que intempestivo, nos termos
parecer jurídico às fls. 1345-1352. que passam a integrar e motivar a presente dec.isâo. As
justificativas encontram-se juntadas aos autos, à disposição dos licitantes.

Cascavel/PR, 30 de junhOde 2016.

MUNICíPIO DE CASCAVEL
AVISO DEUCITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 146/2016 -SEA.GRI
Objeto: Registro de preços para aquisição de matEariaisde construção para abastecedouros
comunitários que serão construídos no Distrito de Sede Alvorada em atendimento ao plano de
trabalho do convênio nO4500035406/2015, firmado entre o Município de Cascavel e a Itaipu
Binacional, para preservação e conservação das bacias hidrográficas da BP3, pelo perfodo de
12 (doze) meses. Abertura dia: 15/07/2016 às 14h01min. Critério de JUlgamento: Menor
Preço por Item. Valor máximo da liCitação: R$ 31.201,35. Os textos integrais dos editais e
todas as informações sobre as licitações poderão ser obtidas no Paço Municipal de Cascavel -
Tel: Oxx 453321 2306. Site: www.cascavel.pr.gov.br (licitações).
Cas a I/PR. 01 de julho de 2016.

______-...L.._ ç ••
Mar'. do Rocio Correa
Direto a Depto de Compras

:2J-tl
Renato Augusto dos Santos
Pregoeiro

MUNiCíPIO DE CASCAVEL
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 115/2016
O Prefeito Municipal de Cascavel, em cumprimento ao diSposto na L.ei 8.666, de 21 de junho
de 1993, e legiSlação pertinente, torna públiCOo reSUltado da licitação na modalidade Pregão
Prese.nciaf nO 115/2016 ~ Registro de Preços para aquisição de combustíveis (gasolina
comum, etanol, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e agente redutor líquido- ARLA 32), para
abastecimento dos veículos da Frota do Municfpio de Cascavel, pelo períodO de 12 (doze)
meses. Fica homologado o objeto em favor das empresas: AUTO POSTO G.RALHA AZUL
LTOA, no item 4, no valor total de R$ 1.435.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco
mil reais); CENTRO AUTOMOTIVO DELTA LTOA, no item 1, no valor total de R$ 2.154.000,00
(dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil reais); TONIN E elA LTDA, nos itens 2, 3, 5, no
valor total de R$ 3.050.370,00 (três milhões, cinquenta mil e trezentos e setenta reais).
Cascavel/PR, 1 de julho de 2016.
EDGAR BUENO
Prefeito Municipal

http://http:/twww.cascavel.pr.gov.br
http://www.cascavel.pr.gov.br
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ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
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ÁToS DO PODER EXECUTIVO

MUNICíPIO DE CASCAVEL
• DECRETON.~ 12.98& de 01 de Julho de ~016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL.'ESTADO 00 PARANÁ, no uso das atnbuições
qUEõtlhe são conferidas pelo inciso 11do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal e peta artigo 53 da
Lei Municipal 0_02215/91 e considerando o previsto na lei Municipal n. °6,28112013.

'RE,$OLVE, "
Art. 1". EXONERAR:, a pedido, a partir de 01/0712016, o servIdor APARECIOOJOSÊ OrAS,
matricula ri.o 26.701-5, OCllPRnte doca~o em/c'omissão de Diretor do Departamento Adminis-
trativo e Financeiro da Secretana Municipal de Desenvolvimento Econômico. slmbolO 006,
Art. 2° NOMEAR, a partir de 01/0712016. -EDUARDO VINICIUS BLAGINSt<1 DA SILvA,
RG 0.° 10 318.735-4/PR.paraexercer o cargo em comissão d:e Assessor Técnico, símbolo
DOS lotado na Secretaria Municipal de ASSistência Social.
Art. 3° NOMEAR a partir de 01/07/2016, JULlANO RI~AROO TOLENTINO,
RG n.o 5.345,892-0/PR, para exercer o cargo em comissão de Coordenador MuniciPal-

~~~?~~~~I~~~~~:~~, ~~m~~~~~~a~~~i~n~~11~i~~il;;~.Ptote~o e Defesa do Consu-
Art 413 Publique~se

GABINETE DO PREFEITO
Cascavel. 01 de jUJ!10 de 2016,

)1
ALlSSON RkM6~ DA LUZ
Sec[etá(lo-~V.,.ucfÍlªl de AdministraçãO

\ "'.
,

IIIIUNICIPIO DE CASCAVEL
DECRETO N.· 12.986 de 01 de julho de 2016

~u:~;~~~~o~~~~PP:~~~IS~~~;:~~~~~~~~~~i g~:~~~i~~a~:Op~l~sa~~~~u~~~:
LenMumcrpal nO2215/91,

RE,SOLVE,
A,rL1? REVOGAR a pal1ir de 30/06/2016. a da$!gnaçâo para responder pela Secretaria Muni-
opal de Agricultur.:: da servídora LEILA tl!ARTA MARTINS VIANA, matricula n.026.205..a, o~
cupante: do C<irgo em comiss:io lia Diretora debcpart~mento, lotada no Departamento de De-
sen'll'olvunento Rural e AssistêncIa Técnica ,da ,Secre~ria Municipal de Agrfcuttura. '
Arl2". NOMEAR, a partfr de 301-06/2016, .JOAO BATISTA CUNHA .JUNIOR matricula
0:0 27 440~2, ocupante do cargo em comissão PreSidente da FUf)daça,o para o De~rivolvimen-
to. C~!lllhco. e Tecnol6gico - FUNDETEC, para. exercer çumulatlvamoote () .cargo de Secretário

. Muntclpal Agricultura, esteúlttmo sem remuneração. '
Art,3°.- Publique..:se

GABINETE DO PREFEITO
cascavel, 01 dejulht> de 2016.

'ti
AUSSONRA:tÍAÓS DA LUZ
Socretário MJn,j(:ip~I de AdmJriístraçãor

,
\t<~0-; \1' ir'-jU-
~OGARBlJENO
~refejto Municipal~

,

~~~,~~~f:.tt~!l~~~~~f1~:. r·····.E~'fl~rl .•;.,1f""§!~-j:1(jgfWI>p~#mtj~5i#,~~:~,~
_o-:::.~=,:-~-"'::;:'"-:.r 02dejulhode2016 - P8gIiI~2de10

Munlcipio de Cascavel

Ref.: UcitaçãO na Modalidade de Pregão Presencial n.o 46/2016 - Aquisição dén1~quíhase
equipamentos rodOViários para atender o objeto do convênio 05.00.20020069!2016"finilado
entrE! o MUnicípio de Cascavel e o Paranacldade para comprd, de máquinas. caminhóes e
equipamento de hidroJateamento..

Recurso Administrativo
Recorrentes' Vamadlesel Equipamentos. protocolo nO 21522/2016; POsSoli Caminhões
Ltda. protocolo nO 21704/2016; Ciber Equipama"tosRodoviários Ltda, protoCOlO nO
2202612016; Paraná Equipamentos S.A..protocoló n0\22102/2016.

Após analise dos fundamentos arrazoados nos recursosínterpostos pelas empresas
relacion$das acima, decido pelo recebimento sem contudo dar·lhes provimento,; mantendo o
resuJtado consignado na ~ta no 130/2016. e pelo não recebimento do recurso Interposto pela
empresa Yamadiesel Equipamentos prOtocolo nO 23052J2016, eis que intempestivo. nos termos
parecer' jurídica as fls. 1345- 1352, que passam a integrar e motivar a presente decisão. AS
justificativas encontram·se juntadas aos autos,à diSposíção dos licitantes.

CascavevpR, 30 de junho de 2016.

'~~'"'. ~--.
dgar B .eno
Pre-fe·o

I\1UNIC!PIO DE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 146/~016 - SEAGRI •
Obleto:Reglstro de preços, para aquisição de materiais de construção para 'abastecedouros
comunítários que serão construídos no Distnto de Sede Alvoradá em atendlmentoaó plano de
trabalho do convélllo flO 450003540Q/201e(. firmado entre o Município de Ca..~cavel e a Itaipu
Binacional, para preservação e conservação das bacias hidrográficas da B.P3. pelo perfodo de
12. (dOze) meses. Abertura dia: 15/07/2016 às 14h01min/ CritériO de Julgamento: Menor
Preço por Item. Valor máximo da Iicitação:R$ 31.201,35. Os textos integrais dos editais e
todas as informações sobre as licitações poderão ser obtidas no Paço MunIcipal de Cascavel·

53321 2306, SMe:~.cascavel.pr.gov.br (licítaçÕOS).. >.C}
C PRo 01 de julhO de 201J;, ,/ L.{j

J\ij ~ociO Correã Ren~~u;.~dOs Santos
O epto de Compras Pregoeiro -','

MUNIC!PIO DE CASCAVEL
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N" 115/2016
O Preferto Municipal de Cascavel. em cumprimento ao disposto na Lei 8.666" d~21 de JunhO
de 1993. e legislaçãO pertinente, torna público O resultado dD_,licitação na mod~"dade Preg.ão
Presencia' nO 115í2016 . Registro de preços para aquislçao de combust!v<;'!lS (gaSOlina

:~~:;i=~~I'd~~oV~;:I~S SJ~OFr~:Od~le~~~~;p~oed~g~~:~~~~,to~~~u:~í;:aRd~ 1~2)id~~~~

meses. Aca homologado o Objeto em favor das _empresas: AUTO POSTO GRALHA AZUL
LTDA. 00 item 4, no valor total de R$ 1.435.000,00 (um milhâo,_quatrocentos e trinta e cinco
mil reaiS); CENTRO AUTOMOTfVO DELTA LTOA, nO item 1,no valor total de R$2.154.000,OO
(doiS m'lll1oos.cento e Cinquenta e Quatro milreaiS); TO~I~ E elA LTOA, nO,6 iteo~ 2,3, 5. no
valor total de R$ 3.050.370,00 (Irês milhões. clnqu.enta mil e trezentos e setenta reaiS).
CascavellPR, 1 de julhO de 2016.
~n~ A D Q"t::un
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De acOrdo com O critério de 'jUlgamento (menor preço global), a Comissão de LiCitação toma
público ,o resultado: Agiv Segurança e VigUância Eirelí, classjfi~da .em 1° lugar com o valor
global proposto de R$ 6-48.000,00 (seiScentos e 9uarenta e Oito mil mais).

( .....'"-t:>l::-:l:.:,:{;}»
Henrique.W. ~~
ereSide~r:é~.ç. omissã~n nente de Licitação·_~--~,··--tL~~-P

Cascavel/PR, 01 de julho de 2016.
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MUNlciPIO DE CASCAVEL
DECRE:TO N.· f2.989 de 0.1 <la julho d.e 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso '11do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal e pelo artigo 53 da
Lei Municipal n.o 2.215/91 e consideràndo o previsto na Lei Municipal n.o 6.28712013. o

RE,SOLVE,
Art. 1°.N.OMEAR, a partir de 01/0712016, CLAUDIO LUIS RIBEIRO FERREIRA,
RG 0,9 8.07,O.066~OJPR,para exercer o cargo em çOl1lissão de Coordenador MUntcipal de De~
tesa Civil.sililbolo 003, lótadona Secretaria MunIcipal de AÇão Comunitária.
Art. 21>pUblfque",se.

GABINETE Do PREFEITO
Cascavel, 01 de julho de 2016.

f
,,~C}~;-j:~À-"'-
EDGAR BUENO
(fr-efeitOtv,1unicipal
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ALISSON Rf,r>jQS DA LUZ
Secretáno ~uníciP~ de Administração
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iVlUNICiplO DE CASCAVEL
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N'10212016
O Prefeíto MUnicIpal de CaSpavel, emcutnprímento ao disposto na Lei 8,666, de 21 de jun~o
de 1993, e legislação pertinente, torna público o res~ltado da licitação na modalidade Prega0
Presencial nO 10212016· Registro de preços para 'aquisíção-dé gesso acartonado .• forro de
gesso, fOrro reriiov~vel em lã de vídrp_e kit portai montados e instalados. em atendimento às
Unidade,s e Serviços de Saúde, pela período de 12 (do'ze) meses. Fica homologado o objeto

li~~!a~~re~~:~l:~~St~~~IG:es~~;v1i'i.~~~~~S(:~foEe~~n,,!E:~~~s D;ilG:~n~o L:~:t:;a~~)~
MUNDIAL DECORAÇÕES LTDA ~ ME, nos itlôlnS,2, 3, 4, 6, no valor total de R$ 55.660,00
(cinquenta e Cincomil e seisceritose sessenta reaiS); TOK FINAL OECORACOES L.TOA.. nos
ítens 5, 7,no valof total deR$ 68.200,00 (cinquema e oito mil e duzentos reais).
CascaveVf'R. 1 de julho de 2016.
lEDGARBUENO
Prefeito MuniCipal

MUNIC!PIO DE CASCAVEL
TOMADA DE PREÇOS N' 0112016
COMUNICADO DE INTERPOSiÇÃO DE RECURSO
Objeto: Contrataçdo de empresa para execução de serviços, de Instalações e adequaçõeS
elétdcase telecornunicaÇÕf)s!1b imóvel da nova sede d~ Secretarias de Saúde, Antidrogas,
ASSistência Social e PROCON.
ComunicamoS aos lntersssadosna Tomada de Preços nO 01{2016 Que se encontra à
dIsposição. nos termos do § 30, do art. 109. da Lei nO 8.666/93. o recurso. admini~trativo da
licitante Proensrg Engenharia Uda, sob protocolo no 29739/2016, contra sua desclassíflcação.

CaS~~!PR, 01 de lull10de 2016. .•..•d;:.::::.~i:~_.~.._ .~~~~~~~t~:~
~~

MUNIC.ípIO DE CASCAVEL
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N'100/2Q~6
O Prefeito Municipal de CaScavel, em cumprimento ao dlspost? ,haLei 8.666; d~ 21 do jun~o
de 1993, e legiSlação pertinente, Jorna público? reSultado da Ilcltaçã~ na modalrda~e Pre9~o
Presencial nP 1~00/2016_ Aqui~jçâode Liquidificadores e B~tedetras .em atendImento a~
Unidades de Pronto Atendimento para prepa(O de Dletas EnteralS e MáqUI':6 FotOg.ráH~ Se;.ml
Profissional para atender ao setor de coniunicação dG\secretaria e aOSserviços de flscahzaçao
Fica homologado o obj~to em favor das empresas': MICROESTE IMP.E EXP. DE EQUIP. DE
INFORMATJGA L.TD. no Item 3, no valor towl de R$ 22.560,00 (vinte e dois mil e quinhentos e
sessenta reais); V. S. OUTRA _ COMUNICAÇÃO ,Et""FORMATICA EIRELI ME, nos itens ~. 2,
no valor total de R$ 5.714,95 (Clnco mil, setecentos e quatorze reais e noventa e cInco
centavos),
CascavelfPR. 1 dei julho de 2016.
ÉDGARBUENO
Prefeito MU(licipal


