
 

MUNICIPIO DE CASCAVEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

 

 

 
AO GABINETE DO SR. PREFEITO 

 

Considerando o julgamento proferido na Licitação, submeto o presente 
processo licitatório na modalidade Concorrência nº 7/2016 - 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, no sistema de registro de preços, pelo período de 12 
(doze) meses, para homologação e adjudicação. 
 

 

 

 

Cascavel/PR, 19 de setembro de 2016. 
 

 

 

 

Marly do Rocio Correa 

Diretora do Depto de Compras 



 

MUNICIPIO DE CASCAVEL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO 

De acordo com o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, 
nomeada pelo Decreto n. 12.892 de 25 de abril de 2016, conforme ata da sessão, 
homologo o processo licitatório: Concorrência nº 7/2016 que tem por 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, no sistema de registro de preços, pelo 
período de 12 (doze) meses, e adjudico o objeto à licitante vencedora: 
MOVIMENTO P/ LIBERTACAO DE VIDAS - MOLIVI, no item 1, no valor total de 
R$ 124.200,00 (cento e vinte e quatro mil e duzentos reais). 
 

Para as demais providências, respeitando as formalidades legais. 
 

 

Cascavel/PR, 19 de setembro de 2016. 
 

 

EDGAR BUENO 

Prefeito Municipal 
 

 



  

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 7/2016 

 

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 
Concorrência nº 7/2016 - 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, no sistema de registro de preços, pelo período de 
12 (doze) meses. Fica homologado o objeto em favor da empresa: MOVIMENTO P/ 
LIBERTACAO DE VIDAS - MOLIVI, no item 1, no valor total de R$ 124.200,00 (cento e vinte e 
quatro mil e duzentos reais). 
 

Cascavel/PR, 19 de setembro de 2016. 
 

EDGAR BUENO 

Prefeito Municipal 
  

 


