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PREFEITURADE SERTANEJA/PRPREFEITURADE SERTANEJA/PRPREFEITURADE SERTANEJA/PRPREFEITURADE SERTANEJA/PR

AVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITAL
PREGÃO Nº 37/2018 – FORMAPRESENCIALPREGÃO Nº 37/2018 – FORMAPRESENCIALPREGÃO Nº 37/2018 – FORMAPRESENCIALPREGÃO Nº 37/2018 – FORMAPRESENCIAL

A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,
torna público que, de conformidade com o disposto na Lei nºtorna público que, de conformidade com o disposto na Lei nºtorna público que, de conformidade com o disposto na Lei nºtorna público que, de conformidade com o disposto na Lei nº
8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição,8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição,8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição,8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição, a partira partira partira partir
de 15/05/2018,de 15/05/2018,de 15/05/2018,de 15/05/2018, oooo Edital do Pregão Presencial nº 37/2018Edital do Pregão Presencial nº 37/2018Edital do Pregão Presencial nº 37/2018Edital do Pregão Presencial nº 37/2018,,,,
registrar preços de materiais de construção, acabamentosregistrar preços de materiais de construção, acabamentosregistrar preços de materiais de construção, acabamentosregistrar preços de materiais de construção, acabamentos
e hidráulicos. A sessão será realizada àse hidráulicos. A sessão será realizada àse hidráulicos. A sessão será realizada àse hidráulicos. A sessão será realizada às 09h00m do dia09h00m do dia09h00m do dia09h00m do dia
28/05/201828/05/201828/05/201828/05/2018, no paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do, no paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do, no paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do, no paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do
Rocio, 233, centro, Departamento de Licitação. O editalRocio, 233, centro, Departamento de Licitação. O editalRocio, 233, centro, Departamento de Licitação. O editalRocio, 233, centro, Departamento de Licitação. O edital
completo estará à disposição dos interessados, no site www.completo estará à disposição dos interessados, no site www.completo estará à disposição dos interessados, no site www.completo estará à disposição dos interessados, no site www.
sertaneja.pr.gov.br, link licitações, camposertaneja.pr.gov.br, link licitações, camposertaneja.pr.gov.br, link licitações, camposertaneja.pr.gov.br, link licitações, campo “Pregão Presencial”“Pregão Presencial”“Pregão Presencial”“Pregão Presencial”
n° 37/2018.n° 37/2018.n° 37/2018.n° 37/2018. Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@
gmail.com.gmail.com.gmail.com.gmail.com.

Sertaneja, 10 de maio de 2018.Sertaneja, 10 de maio de 2018.Sertaneja, 10 de maio de 2018.Sertaneja, 10 de maio de 2018.
SILMARAASSIS DE OLIVEIRASILMARAASSIS DE OLIVEIRASILMARAASSIS DE OLIVEIRASILMARAASSIS DE OLIVEIRA

PregoeiraPregoeiraPregoeiraPregoeira

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃOREPUBLICAÇÃOREPUBLICAÇÃOREPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALn.º 061/2018 – CAAPSMLPREGÃO PRESENCIALn.º 061/2018 – CAAPSMLPREGÃO PRESENCIALn.º 061/2018 – CAAPSMLPREGÃO PRESENCIALn.º 061/2018 – CAAPSML
A Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos ServidoresA Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos ServidoresA Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos ServidoresA Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores
Municipais de Londrina – CAAPSML torna público o Edital deMunicipais de Londrina – CAAPSML torna público o Edital deMunicipais de Londrina – CAAPSML torna público o Edital deMunicipais de Londrina – CAAPSML torna público o Edital de
Licitação em epígrafe, parte integrante do Processo AdministrativoLicitação em epígrafe, parte integrante do Processo AdministrativoLicitação em epígrafe, parte integrante do Processo AdministrativoLicitação em epígrafe, parte integrante do Processo Administrativo
Licitatório n.º 247/2018 – CAAPSML.Data de abertura: 25/05/2018Licitatório n.º 247/2018 – CAAPSML.Data de abertura: 25/05/2018Licitatório n.º 247/2018 – CAAPSML.Data de abertura: 25/05/2018Licitatório n.º 247/2018 – CAAPSML.Data de abertura: 25/05/2018
às 13h00. Objeto: Aquisição única de materiais cirúrgicos especiaisàs 13h00. Objeto: Aquisição única de materiais cirúrgicos especiaisàs 13h00. Objeto: Aquisição única de materiais cirúrgicos especiaisàs 13h00. Objeto: Aquisição única de materiais cirúrgicos especiais
(OPME) por NOTA DE EMPENHO para uso em procedimentos(OPME) por NOTA DE EMPENHO para uso em procedimentos(OPME) por NOTA DE EMPENHO para uso em procedimentos(OPME) por NOTA DE EMPENHO para uso em procedimentos
de TRATAMENTO CIRÚRGICO DA ESTENOSE LARINGO -de TRATAMENTO CIRÚRGICO DA ESTENOSE LARINGO -de TRATAMENTO CIRÚRGICO DA ESTENOSE LARINGO -de TRATAMENTO CIRÚRGICO DA ESTENOSE LARINGO -
TRAQUEAL, visando o atendimento dos beneficiários do Plano deTRAQUEAL, visando o atendimento dos beneficiários do Plano deTRAQUEAL, visando o atendimento dos beneficiários do Plano deTRAQUEAL, visando o atendimento dos beneficiários do Plano de
Assistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, AposentadoriaAssistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, AposentadoriaAssistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, AposentadoriaAssistência à Saúde (PAS) da Caixa de Assistência, Aposentadoria
e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (CAAPSML).e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (CAAPSML).e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (CAAPSML).e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (CAAPSML).
Critério:Menor Preço por Lote.OEdital poderá ser obtido através doCritério:Menor Preço por Lote.OEdital poderá ser obtido através doCritério:Menor Preço por Lote.OEdital poderá ser obtido através doCritério:Menor Preço por Lote.OEdital poderá ser obtido através do
site www.caapsml.com.br > EDITAIS DE LICITAÇÃO. Quaisquersite www.caapsml.com.br > EDITAIS DE LICITAÇÃO. Quaisquersite www.caapsml.com.br > EDITAIS DE LICITAÇÃO. Quaisquersite www.caapsml.com.br > EDITAIS DE LICITAÇÃO. Quaisquer
informações necessárias pelo e-mail licita.caapsml@londrina.informações necessárias pelo e-mail licita.caapsml@londrina.informações necessárias pelo e-mail licita.caapsml@londrina.informações necessárias pelo e-mail licita.caapsml@londrina.
pr.gov.br. Londrina/PR, 08 demaio de 2018.MarcoAntonio Bacarinpr.gov.br. Londrina/PR, 08 demaio de 2018.MarcoAntonio Bacarinpr.gov.br. Londrina/PR, 08 demaio de 2018.MarcoAntonio Bacarinpr.gov.br. Londrina/PR, 08 demaio de 2018.MarcoAntonio Bacarin
– SUPERINTENDENTE DACAAPSML.– SUPERINTENDENTE DACAAPSML.– SUPERINTENDENTE DACAAPSML.– SUPERINTENDENTE DACAAPSML.

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA - N.º 10/2018EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA - N.º 10/2018EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA - N.º 10/2018EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA - N.º 10/2018
Sindicato dos Trabalhadores e Empregados em Estabelecimentos Bancá-Sindicato dos Trabalhadores e Empregados em Estabelecimentos Bancá-Sindicato dos Trabalhadores e Empregados em Estabelecimentos Bancá-Sindicato dos Trabalhadores e Empregados em Estabelecimentos Bancá-
rios e Similares ou Conexos de Londrina e Região, inscrito no CNPJ/MF sobrios e Similares ou Conexos de Londrina e Região, inscrito no CNPJ/MF sobrios e Similares ou Conexos de Londrina e Região, inscrito no CNPJ/MF sobrios e Similares ou Conexos de Londrina e Região, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 78.623.235/0001-09, Registro sindical nº nº SORS 1-72/57 por seuo nº 78.623.235/0001-09, Registro sindical nº nº SORS 1-72/57 por seuo nº 78.623.235/0001-09, Registro sindical nº nº SORS 1-72/57 por seuo nº 78.623.235/0001-09, Registro sindical nº nº SORS 1-72/57 por seu
presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados de financeiraspresidente abaixo assinado, convoca todos os empregados de financeiraspresidente abaixo assinado, convoca todos os empregados de financeiraspresidente abaixo assinado, convoca todos os empregados de financeiras
da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordináriada base territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordináriada base territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordináriada base territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária
que se realizará dia 14 do mês de maio de 2018, às 18h00, em primeiraque se realizará dia 14 do mês de maio de 2018, às 18h00, em primeiraque se realizará dia 14 do mês de maio de 2018, às 18h00, em primeiraque se realizará dia 14 do mês de maio de 2018, às 18h00, em primeira
convocação, e às 18h30, em segunda convocação, no endereço à Avenidaconvocação, e às 18h30, em segunda convocação, no endereço à Avenidaconvocação, e às 18h30, em segunda convocação, no endereço à Avenidaconvocação, e às 18h30, em segunda convocação, no endereço à Avenida
Rio de Janeiro, nº 854, centro, na cidade de Londrina, no estado de Pa-Rio de Janeiro, nº 854, centro, na cidade de Londrina, no estado de Pa-Rio de Janeiro, nº 854, centro, na cidade de Londrina, no estado de Pa-Rio de Janeiro, nº 854, centro, na cidade de Londrina, no estado de Pa-
raná, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1.raná, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1.raná, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1.raná, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1.
Discussão e deliberação sobre aprovação da pauta de reivindicações daDiscussão e deliberação sobre aprovação da pauta de reivindicações daDiscussão e deliberação sobre aprovação da pauta de reivindicações daDiscussão e deliberação sobre aprovação da pauta de reivindicações da
categoria dos financiários 2018, inclusive sobre participação nos lucros ecategoria dos financiários 2018, inclusive sobre participação nos lucros ecategoria dos financiários 2018, inclusive sobre participação nos lucros ecategoria dos financiários 2018, inclusive sobre participação nos lucros e
resultados e eventual convenção coletiva aditiva; 2. Autorização à diretoriaresultados e eventual convenção coletiva aditiva; 2. Autorização à diretoriaresultados e eventual convenção coletiva aditiva; 2. Autorização à diretoriaresultados e eventual convenção coletiva aditiva; 2. Autorização à diretoria
da entidade para realizar negociações coletivas, celebrar convenção cole-da entidade para realizar negociações coletivas, celebrar convenção cole-da entidade para realizar negociações coletivas, celebrar convenção cole-da entidade para realizar negociações coletivas, celebrar convenção cole-
tiva de trabalho, inclusive de PLR, bem como convenção coletiva aditivativa de trabalho, inclusive de PLR, bem como convenção coletiva aditivativa de trabalho, inclusive de PLR, bem como convenção coletiva aditivativa de trabalho, inclusive de PLR, bem como convenção coletiva aditiva
e, frustradas as negociações, defender-se e instaurar dissídio coletivo dee, frustradas as negociações, defender-se e instaurar dissídio coletivo dee, frustradas as negociações, defender-se e instaurar dissídio coletivo dee, frustradas as negociações, defender-se e instaurar dissídio coletivo de
trabalho, bem como delegar poderes para tanto; 3. Deliberação sobre des-trabalho, bem como delegar poderes para tanto; 3. Deliberação sobre des-trabalho, bem como delegar poderes para tanto; 3. Deliberação sobre des-trabalho, bem como delegar poderes para tanto; 3. Deliberação sobre des-
conto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contrataçãoconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contrataçãoconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contrataçãoconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação
a ser realizada.a ser realizada.a ser realizada.a ser realizada.

Londrina, 11 de maio de 2018.Londrina, 11 de maio de 2018.Londrina, 11 de maio de 2018.Londrina, 11 de maio de 2018.
Felipe de Albuquerque Pacheco - Presidente SEEB LondrinaFelipe de Albuquerque Pacheco - Presidente SEEB LondrinaFelipe de Albuquerque Pacheco - Presidente SEEB LondrinaFelipe de Albuquerque Pacheco - Presidente SEEB Londrina

PREFEITURAMUNICIPALDECAMBÉPREFEITURAMUNICIPALDECAMBÉPREFEITURAMUNICIPALDECAMBÉPREFEITURAMUNICIPALDECAMBÉ
ESTADODO PARANÁESTADODO PARANÁESTADODO PARANÁESTADODO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIALEDITALAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIALEDITALAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIALEDITALAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIALEDITAL
N° 35/2018 – PMCN° 35/2018 – PMCN° 35/2018 – PMCN° 35/2018 – PMC

Comunicamos aos interessados que este Município fará realizarComunicamos aos interessados que este Município fará realizarComunicamos aos interessados que este Município fará realizarComunicamos aos interessados que este Município fará realizar
às 14h00 do dia 29 de maio de 2018, PREGÃO PRESENCIAL,às 14h00 do dia 29 de maio de 2018, PREGÃO PRESENCIAL,às 14h00 do dia 29 de maio de 2018, PREGÃO PRESENCIAL,às 14h00 do dia 29 de maio de 2018, PREGÃO PRESENCIAL,
com as seguintes características: OBJETO: Contratação de pessoacom as seguintes características: OBJETO: Contratação de pessoacom as seguintes características: OBJETO: Contratação de pessoacom as seguintes características: OBJETO: Contratação de pessoa
jurídica para avaliação de reativação de poço tubular profundojurídica para avaliação de reativação de poço tubular profundojurídica para avaliação de reativação de poço tubular profundojurídica para avaliação de reativação de poço tubular profundo
(Lote 01) e prestação de serviços de instalação e manutenção de(Lote 01) e prestação de serviços de instalação e manutenção de(Lote 01) e prestação de serviços de instalação e manutenção de(Lote 01) e prestação de serviços de instalação e manutenção de
sistema automatizado de tratamento de água de poço artesiano, comsistema automatizado de tratamento de água de poço artesiano, comsistema automatizado de tratamento de água de poço artesiano, comsistema automatizado de tratamento de água de poço artesiano, com
fornecimento de bomba dosadora eletromagnética, sob regime defornecimento de bomba dosadora eletromagnética, sob regime defornecimento de bomba dosadora eletromagnética, sob regime defornecimento de bomba dosadora eletromagnética, sob regime de
comodato (Lote 02), para atender as necessidades deste Município.comodato (Lote 02), para atender as necessidades deste Município.comodato (Lote 02), para atender as necessidades deste Município.comodato (Lote 02), para atender as necessidades deste Município.
TIPO:Menor preço.Adocumentação completa do edital poderá serTIPO:Menor preço.Adocumentação completa do edital poderá serTIPO:Menor preço.Adocumentação completa do edital poderá serTIPO:Menor preço.Adocumentação completa do edital poderá ser
examinada a partir do dia 14 de maio de 2018, no Departamento deexaminada a partir do dia 14 de maio de 2018, no Departamento deexaminada a partir do dia 14 de maio de 2018, no Departamento deexaminada a partir do dia 14 de maio de 2018, no Departamento de
Compras e Licitações, Rua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00 e dasCompras e Licitações, Rua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00 e dasCompras e Licitações, Rua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00 e dasCompras e Licitações, Rua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00 e das
13h00 às 16h30 ou através do site www.cambe.pr.gov.br – Portal13h00 às 16h30 ou através do site www.cambe.pr.gov.br – Portal13h00 às 16h30 ou através do site www.cambe.pr.gov.br – Portal13h00 às 16h30 ou através do site www.cambe.pr.gov.br – Portal
da Transparência -Administrativo. Quaisquer informações poderãoda Transparência -Administrativo. Quaisquer informações poderãoda Transparência -Administrativo. Quaisquer informações poderãoda Transparência -Administrativo. Quaisquer informações poderão
ser solicitadas aoDepartamento de Compras e Licitações, pelo foneser solicitadas aoDepartamento de Compras e Licitações, pelo foneser solicitadas aoDepartamento de Compras e Licitações, pelo foneser solicitadas aoDepartamento de Compras e Licitações, pelo fone
(43) 3174-0540, ou ainda, pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.(43) 3174-0540, ou ainda, pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.(43) 3174-0540, ou ainda, pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.(43) 3174-0540, ou ainda, pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.

Cambé, 9 de maio de 2018.Cambé, 9 de maio de 2018.Cambé, 9 de maio de 2018.Cambé, 9 de maio de 2018.
José do Carmo GarciaJosé do Carmo GarciaJosé do Carmo GarciaJosé do Carmo Garcia
Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕESSERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕESSERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕESSERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ: 01.371.416/0001-89CNPJ: 01.371.416/0001-89CNPJ: 01.371.416/0001-89CNPJ: 01.371.416/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO

84ª (OCTAGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA84ª (OCTAGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA84ª (OCTAGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA84ª (OCTAGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIAGERAL EXTRAORDINÁRIAGERAL EXTRAORDINÁRIAGERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Srs. Acionistas da SERCOMTELConvocamos os Srs. Acionistas da SERCOMTELConvocamos os Srs. Acionistas da SERCOMTELConvocamos os Srs. Acionistas da SERCOMTEL
S.A. – TELECOMUNICAÇÕES, para reunirem-se emS.A. – TELECOMUNICAÇÕES, para reunirem-se emS.A. – TELECOMUNICAÇÕES, para reunirem-se emS.A. – TELECOMUNICAÇÕES, para reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada noAssembleia Geral Extraordinária, a ser realizada noAssembleia Geral Extraordinária, a ser realizada noAssembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 18 de maio de 2018, às 14 horas, na sede da em-dia 18 de maio de 2018, às 14 horas, na sede da em-dia 18 de maio de 2018, às 14 horas, na sede da em-dia 18 de maio de 2018, às 14 horas, na sede da em-
presa, à Rua Professor João Cândido, 555, Centro,presa, à Rua Professor João Cândido, 555, Centro,presa, à Rua Professor João Cândido, 555, Centro,presa, à Rua Professor João Cândido, 555, Centro,
Londrina, para deliberar sobre a seguinte ordem doLondrina, para deliberar sobre a seguinte ordem doLondrina, para deliberar sobre a seguinte ordem doLondrina, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia:dia:dia:dia:
1. Ratificação da Eleição dos membros do Conselho1. Ratificação da Eleição dos membros do Conselho1. Ratificação da Eleição dos membros do Conselho1. Ratificação da Eleição dos membros do Conselho
Fiscal.Fiscal.Fiscal.Fiscal.
2. Rerratificação da Eleição do representante dos2. Rerratificação da Eleição do representante dos2. Rerratificação da Eleição do representante dos2. Rerratificação da Eleição do representante dos
empregados no Conselho de Administração.empregados no Conselho de Administração.empregados no Conselho de Administração.empregados no Conselho de Administração.
3. Outros assuntos de interesse da sociedade.3. Outros assuntos de interesse da sociedade.3. Outros assuntos de interesse da sociedade.3. Outros assuntos de interesse da sociedade.
Para se fazerem presentes à Assembleia ora convo-Para se fazerem presentes à Assembleia ora convo-Para se fazerem presentes à Assembleia ora convo-Para se fazerem presentes à Assembleia ora convo-
cada, os interessados deverão provar sua qualidadecada, os interessados deverão provar sua qualidadecada, os interessados deverão provar sua qualidadecada, os interessados deverão provar sua qualidade
de acionistas, em conformidade com a Lei, ou nelade acionistas, em conformidade com a Lei, ou nelade acionistas, em conformidade com a Lei, ou nelade acionistas, em conformidade com a Lei, ou nela
poderão se fazer representar pelas pessoas enume-poderão se fazer representar pelas pessoas enume-poderão se fazer representar pelas pessoas enume-poderão se fazer representar pelas pessoas enume-
radas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 126 da Lei dasradas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 126 da Lei dasradas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 126 da Lei dasradas nos parágrafos 1º e 4º do artigo 126 da Lei das
Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.Sociedades Anônimas, Lei 6.404/76.

Londrina, 10 de maio de 2018.Londrina, 10 de maio de 2018.Londrina, 10 de maio de 2018.Londrina, 10 de maio de 2018.
Junker de Assis GrassiottoJunker de Assis GrassiottoJunker de Assis GrassiottoJunker de Assis Grassiotto

Presidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de AdministraçãoPresidente do Conselho de Administração

PREFEITURAMUNICIPAL DE IBAITI - PARANÁPREFEITURAMUNICIPAL DE IBAITI - PARANÁPREFEITURAMUNICIPAL DE IBAITI - PARANÁPREFEITURAMUNICIPAL DE IBAITI - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALPREGÃO PRESENCIALPREGÃO PRESENCIALPREGÃO PRESENCIAL

SISTEMADE REGISTRO DE PREÇOSSISTEMADE REGISTRO DE PREÇOSSISTEMADE REGISTRO DE PREÇOSSISTEMADE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL Nº 026/2018EDITAL Nº 026/2018EDITAL Nº 026/2018EDITAL Nº 026/2018

PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 128/2018PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 128/2018PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 128/2018PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 128/2018
OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETOA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETOA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETOA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO
A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARAA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARAA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARAA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO, CONFORME A DEMANDA,EVENTUAL AQUISIÇÃO, CONFORME A DEMANDA,EVENTUAL AQUISIÇÃO, CONFORME A DEMANDA,EVENTUAL AQUISIÇÃO, CONFORME A DEMANDA,
DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, TAISDE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, TAISDE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, TAISDE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, TAIS
COMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS,COMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS,COMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS,COMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS,
ELÉTRICOS, FERRAGENS, TINTAS, SOLVENTES,ELÉTRICOS, FERRAGENS, TINTAS, SOLVENTES,ELÉTRICOS, FERRAGENS, TINTAS, SOLVENTES,ELÉTRICOS, FERRAGENS, TINTAS, SOLVENTES,
FERRAMENTAS, DENTRE OUTROS. NATUREZAFERRAMENTAS, DENTRE OUTROS. NATUREZAFERRAMENTAS, DENTRE OUTROS. NATUREZAFERRAMENTAS, DENTRE OUTROS. NATUREZA
DO PROCEDIMENTO:DO PROCEDIMENTO:DO PROCEDIMENTO:DO PROCEDIMENTO: SISTEMA DE REGISTRO DESISTEMA DE REGISTRO DESISTEMA DE REGISTRO DESISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS.PREÇOS.PREÇOS.PREÇOS. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:CRITÉRIO DE JULGAMENTO:CRITÉRIO DE JULGAMENTO:CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor PreçoMenor PreçoMenor PreçoMenor Preço
Por itemPor itemPor itemPor item VALOR MÁXIMO DA PROPOSTAVALOR MÁXIMO DA PROPOSTAVALOR MÁXIMO DA PROPOSTAVALOR MÁXIMO DA PROPOSTA: R$ 979.378,98: R$ 979.378,98: R$ 979.378,98: R$ 979.378,98
(Novecentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Setenta(Novecentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Setenta(Novecentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Setenta(Novecentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Setenta
e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos).e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos). PROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLO
DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃODOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃODOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃODOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO: até as: até as: até as: até as
09:00 (nove horas) do dia 23/05/2018 (vinte e três dias de09:00 (nove horas) do dia 23/05/2018 (vinte e três dias de09:00 (nove horas) do dia 23/05/2018 (vinte e três dias de09:00 (nove horas) do dia 23/05/2018 (vinte e três dias de
maio de 2018).maio de 2018).maio de 2018).maio de 2018).CREDENCIAMENTO:CREDENCIAMENTO:CREDENCIAMENTO:CREDENCIAMENTO: até as 14:00 (quatorzeaté as 14:00 (quatorzeaté as 14:00 (quatorzeaté as 14:00 (quatorze
horas) do dia 23/05/2018 (vinte e três dias de maio de 2018).horas) do dia 23/05/2018 (vinte e três dias de maio de 2018).horas) do dia 23/05/2018 (vinte e três dias de maio de 2018).horas) do dia 23/05/2018 (vinte e três dias de maio de 2018).
ABERTURA DA LICITAÇÃOABERTURA DA LICITAÇÃOABERTURA DA LICITAÇÃOABERTURA DA LICITAÇÃO: as 14:00 (quatorze horas) do: as 14:00 (quatorze horas) do: as 14:00 (quatorze horas) do: as 14:00 (quatorze horas) do
dia 23/05/2018 (vinte e três dias de maio de 2018).dia 23/05/2018 (vinte e três dias de maio de 2018).dia 23/05/2018 (vinte e três dias de maio de 2018).dia 23/05/2018 (vinte e três dias de maio de 2018). LOCALLOCALLOCALLOCAL
DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Sala de Reuniões doSala de Reuniões doSala de Reuniões doSala de Reuniões do
Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-
000, Ibaiti, Estado do Paraná.000, Ibaiti, Estado do Paraná.000, Ibaiti, Estado do Paraná.000, Ibaiti, Estado do Paraná. RETIRADA DO EDITAL:RETIRADA DO EDITAL:RETIRADA DO EDITAL:RETIRADA DO EDITAL:
Disponível na íntegra no site do Município de Ibaiti noDisponível na íntegra no site do Município de Ibaiti noDisponível na íntegra no site do Município de Ibaiti noDisponível na íntegra no site do Município de Ibaiti no
endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br.endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br.endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br.endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br.

Ibaiti, 11 de Maio de 2018.Ibaiti, 11 de Maio de 2018.Ibaiti, 11 de Maio de 2018.Ibaiti, 11 de Maio de 2018.
ANTONELY DE CÁSSIOALVES DE CARVALHOANTONELY DE CÁSSIOALVES DE CARVALHOANTONELY DE CÁSSIOALVES DE CARVALHOANTONELY DE CÁSSIOALVES DE CARVALHO

Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista deO Presidente do Sindicato do Comércio Varejista deO Presidente do Sindicato do Comércio Varejista deO Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de
Londrina, no uso de suas atribuições que lhe confereLondrina, no uso de suas atribuições que lhe confereLondrina, no uso de suas atribuições que lhe confereLondrina, no uso de suas atribuições que lhe confere
o Estatuto e a Legislação em vigor,o Estatuto e a Legislação em vigor,o Estatuto e a Legislação em vigor,o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca todaconvoca todaconvoca todaconvoca toda
a categoriaa categoriaa categoriaa categoria para participarem da Assembleia Geralpara participarem da Assembleia Geralpara participarem da Assembleia Geralpara participarem da Assembleia Geral
Extraordinária a se realizar no diaExtraordinária a se realizar no diaExtraordinária a se realizar no diaExtraordinária a se realizar no dia 22 de maio de 201822 de maio de 201822 de maio de 201822 de maio de 2018
(terça-feira), às 18h30min, em primeira convocação(terça-feira), às 18h30min, em primeira convocação(terça-feira), às 18h30min, em primeira convocação(terça-feira), às 18h30min, em primeira convocação
e não havendo quórum suficiente no horário acimae não havendo quórum suficiente no horário acimae não havendo quórum suficiente no horário acimae não havendo quórum suficiente no horário acima
designado, na forma de Estatuto, a Assembleia serádesignado, na forma de Estatuto, a Assembleia serádesignado, na forma de Estatuto, a Assembleia serádesignado, na forma de Estatuto, a Assembleia será
realizadarealizadarealizadarealizada em segunda convocação, às 19h00minem segunda convocação, às 19h00minem segunda convocação, às 19h00minem segunda convocação, às 19h00min nononono
mesmo local e data, com qualquer número de presentes,mesmo local e data, com qualquer número de presentes,mesmo local e data, com qualquer número de presentes,mesmo local e data, com qualquer número de presentes,
na Rua Governador Parigot de Souza, 220 na cidade dena Rua Governador Parigot de Souza, 220 na cidade dena Rua Governador Parigot de Souza, 220 na cidade dena Rua Governador Parigot de Souza, 220 na cidade de
Londrina/PR, para deliberarem sobre o seguinte assuntoLondrina/PR, para deliberarem sobre o seguinte assuntoLondrina/PR, para deliberarem sobre o seguinte assuntoLondrina/PR, para deliberarem sobre o seguinte assunto
constante da ordem do dia:constante da ordem do dia:constante da ordem do dia:constante da ordem do dia: A)A)A)A) Elaborar as pautas deElaborar as pautas deElaborar as pautas deElaborar as pautas de
reivindicações destinadas aos sindicatos de representaçãoreivindicações destinadas aos sindicatos de representaçãoreivindicações destinadas aos sindicatos de representaçãoreivindicações destinadas aos sindicatos de representação
profissional relativo a Convenção Coletiva de Trabalhoprofissional relativo a Convenção Coletiva de Trabalhoprofissional relativo a Convenção Coletiva de Trabalhoprofissional relativo a Convenção Coletiva de Trabalho
2018/2019;2018/2019;2018/2019;2018/2019; B)B)B)B) Aplicabilidade limitada de cláusulas deAplicabilidade limitada de cláusulas deAplicabilidade limitada de cláusulas deAplicabilidade limitada de cláusulas de
Convenção Coletiva de Trabalho destinada a regulamentarConvenção Coletiva de Trabalho destinada a regulamentarConvenção Coletiva de Trabalho destinada a regulamentarConvenção Coletiva de Trabalho destinada a regulamentar
a abertura do comércio e estabelecer a possibilidade dea abertura do comércio e estabelecer a possibilidade dea abertura do comércio e estabelecer a possibilidade dea abertura do comércio e estabelecer a possibilidade de
cobrança específica e definir os valores a serem pagos porcobrança específica e definir os valores a serem pagos porcobrança específica e definir os valores a serem pagos porcobrança específica e definir os valores a serem pagos por
empresas não-associadas à entidade, de forma a tambémempresas não-associadas à entidade, de forma a tambémempresas não-associadas à entidade, de forma a tambémempresas não-associadas à entidade, de forma a também
permitir o uso das cláusulas;permitir o uso das cláusulas;permitir o uso das cláusulas;permitir o uso das cláusulas; C)C)C)C) Formação das comissõesFormação das comissõesFormação das comissõesFormação das comissões
de negociação para elaboração de contrapropostas juntode negociação para elaboração de contrapropostas juntode negociação para elaboração de contrapropostas juntode negociação para elaboração de contrapropostas junto
aos sindicatos de empregados;aos sindicatos de empregados;aos sindicatos de empregados;aos sindicatos de empregados; D)D)D)D) Delegação de poderesDelegação de poderesDelegação de poderesDelegação de poderes
ao Presidente para assinar Aditivos, Convenções, Acordosao Presidente para assinar Aditivos, Convenções, Acordosao Presidente para assinar Aditivos, Convenções, Acordosao Presidente para assinar Aditivos, Convenções, Acordos
e Dissídios Coletivos;e Dissídios Coletivos;e Dissídios Coletivos;e Dissídios Coletivos; E)E)E)E) Autorização para a DiretoriaAutorização para a DiretoriaAutorização para a DiretoriaAutorização para a Diretoria
outorgar procuração para advogados acompanharem aoutorgar procuração para advogados acompanharem aoutorgar procuração para advogados acompanharem aoutorgar procuração para advogados acompanharem a
tramitação do processo deConvençãoColetiva deTrabalhotramitação do processo deConvençãoColetiva deTrabalhotramitação do processo deConvençãoColetiva deTrabalhotramitação do processo deConvençãoColetiva deTrabalho
e/ou para instauração de Dissídio Coletivo em relação àse/ou para instauração de Dissídio Coletivo em relação àse/ou para instauração de Dissídio Coletivo em relação àse/ou para instauração de Dissídio Coletivo em relação às
entidades representativas profissionais.entidades representativas profissionais.entidades representativas profissionais.entidades representativas profissionais.

Londrina, 11 de maio de 2018.Londrina, 11 de maio de 2018.Londrina, 11 de maio de 2018.Londrina, 11 de maio de 2018.
Ovhanes Gava - PresidenteOvhanes Gava - PresidenteOvhanes Gava - PresidenteOvhanes Gava - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERALASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITIPREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITIPREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITIPREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
CHAMAMENTO PÚBLICOCHAMAMENTO PÚBLICOCHAMAMENTO PÚBLICOCHAMAMENTO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2018 - PMIEDITAL Nº 01/2018 - PMIEDITAL Nº 01/2018 - PMIEDITAL Nº 01/2018 - PMI

A Prefeitura Municipal de Ibaiti torna público que fará re-A Prefeitura Municipal de Ibaiti torna público que fará re-A Prefeitura Municipal de Ibaiti torna público que fará re-A Prefeitura Municipal de Ibaiti torna público que fará re-
alizar, às 09 horas do dia 11 de junho de 2018, na Ruaalizar, às 09 horas do dia 11 de junho de 2018, na Ruaalizar, às 09 horas do dia 11 de junho de 2018, na Ruaalizar, às 09 horas do dia 11 de junho de 2018, na Rua
Jose de Moura Bueno n° 23 em Ibaiti, Paraná, seleção deJose de Moura Bueno n° 23 em Ibaiti, Paraná, seleção deJose de Moura Bueno n° 23 em Ibaiti, Paraná, seleção deJose de Moura Bueno n° 23 em Ibaiti, Paraná, seleção de
empresa do ramo da construção civil para a apresentaçãoempresa do ramo da construção civil para a apresentaçãoempresa do ramo da construção civil para a apresentaçãoempresa do ramo da construção civil para a apresentação
de proposta de produção de empreendimento habitacionalde proposta de produção de empreendimento habitacionalde proposta de produção de empreendimento habitacionalde proposta de produção de empreendimento habitacional
junto à caixa econômica federal, mediante a elaboraçãojunto à caixa econômica federal, mediante a elaboraçãojunto à caixa econômica federal, mediante a elaboraçãojunto à caixa econômica federal, mediante a elaboração
e entrega dos projetos de urbanização, projetos arquite-e entrega dos projetos de urbanização, projetos arquite-e entrega dos projetos de urbanização, projetos arquite-e entrega dos projetos de urbanização, projetos arquite-
tônicos e complementares e projetos de infraestrutura,tônicos e complementares e projetos de infraestrutura,tônicos e complementares e projetos de infraestrutura,tônicos e complementares e projetos de infraestrutura,
bem como demais documentos técnicos exigidos, parabem como demais documentos técnicos exigidos, parabem como demais documentos técnicos exigidos, parabem como demais documentos técnicos exigidos, para
futura seleção da proposta pelo ministério das cidades,futura seleção da proposta pelo ministério das cidades,futura seleção da proposta pelo ministério das cidades,futura seleção da proposta pelo ministério das cidades,
e posterior formalização da contratação da produção doe posterior formalização da contratação da produção doe posterior formalização da contratação da produção doe posterior formalização da contratação da produção do
empreendimento habitacional junto à caixa, em imóveis deempreendimento habitacional junto à caixa, em imóveis deempreendimento habitacional junto à caixa, em imóveis deempreendimento habitacional junto à caixa, em imóveis de
propriedade do município, no âmbito do programa minhapropriedade do município, no âmbito do programa minhapropriedade do município, no âmbito do programa minhapropriedade do município, no âmbito do programa minha
casa minha vida - PMCMV - faixa 1, com recursos do fundocasa minha vida - PMCMV - faixa 1, com recursos do fundocasa minha vida - PMCMV - faixa 1, com recursos do fundocasa minha vida - PMCMV - faixa 1, com recursos do fundo
de arrendamento residencial – FAR, podendo ser comple-de arrendamento residencial – FAR, podendo ser comple-de arrendamento residencial – FAR, podendo ser comple-de arrendamento residencial – FAR, podendo ser comple-
mentado por contrapartida em bens e serviços prevista nomentado por contrapartida em bens e serviços prevista nomentado por contrapartida em bens e serviços prevista nomentado por contrapartida em bens e serviços prevista no
programa estadual morar bem paraná.programa estadual morar bem paraná.programa estadual morar bem paraná.programa estadual morar bem paraná. VALOR MÁXIMOVALOR MÁXIMOVALOR MÁXIMOVALOR MÁXIMO
DA PROPOSTADA PROPOSTADA PROPOSTADA PROPOSTA: R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais): R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais): R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais): R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)
por unidade habitacional mais R$3.000,00(três mil reais)por unidade habitacional mais R$3.000,00(três mil reais)por unidade habitacional mais R$3.000,00(três mil reais)por unidade habitacional mais R$3.000,00(três mil reais)
de aquecimento solar por casa.de aquecimento solar por casa.de aquecimento solar por casa.de aquecimento solar por casa. PROTOCOLO DOS EN-PROTOCOLO DOS EN-PROTOCOLO DOS EN-PROTOCOLO DOS EN-
VELOPESVELOPESVELOPESVELOPES: até as 09:00h (nove horas) do dia 11/06/2018: até as 09:00h (nove horas) do dia 11/06/2018: até as 09:00h (nove horas) do dia 11/06/2018: até as 09:00h (nove horas) do dia 11/06/2018
(onze dias de junho de 2018).(onze dias de junho de 2018).(onze dias de junho de 2018).(onze dias de junho de 2018). CREDENCIAMENTO:CREDENCIAMENTO:CREDENCIAMENTO:CREDENCIAMENTO: atéatéatéaté
as 09:00h (nove horas) do dia 11/06/2018 (onze dias deas 09:00h (nove horas) do dia 11/06/2018 (onze dias deas 09:00h (nove horas) do dia 11/06/2018 (onze dias deas 09:00h (nove horas) do dia 11/06/2018 (onze dias de
junho de 2018).junho de 2018).junho de 2018).junho de 2018). ABERTURA DA LICITAÇÃOABERTURA DA LICITAÇÃOABERTURA DA LICITAÇÃOABERTURA DA LICITAÇÃO: as 09:10h: as 09:10h: as 09:10h: as 09:10h
(nove horas e dez minutos) do dia 11/06/2018 (onze dias(nove horas e dez minutos) do dia 11/06/2018 (onze dias(nove horas e dez minutos) do dia 11/06/2018 (onze dias(nove horas e dez minutos) do dia 11/06/2018 (onze dias
de junho de 2018).de junho de 2018).de junho de 2018).de junho de 2018). LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICI-LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICI-LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICI-LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICI-
TAÇÃO:TAÇÃO:TAÇÃO:TAÇÃO: Sala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dosSala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dosSala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dosSala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dos
Três Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibaiti, Estado doTrês Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibaiti, Estado doTrês Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibaiti, Estado doTrês Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibaiti, Estado do
Paraná.Paraná.Paraná.Paraná. RETIRADA DO EDITAL:RETIRADA DO EDITAL:RETIRADA DO EDITAL:RETIRADA DO EDITAL: Disponível na íntegraDisponível na íntegraDisponível na íntegraDisponível na íntegra
no site do Município de Ibaiti, www.ibaiti.pr.gov.br, muralno site do Município de Ibaiti, www.ibaiti.pr.gov.br, muralno site do Município de Ibaiti, www.ibaiti.pr.gov.br, muralno site do Município de Ibaiti, www.ibaiti.pr.gov.br, mural
de licitações, licitações em andamento, licitações do mu-de licitações, licitações em andamento, licitações do mu-de licitações, licitações em andamento, licitações do mu-de licitações, licitações em andamento, licitações do mu-
nicípio. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de es-nicípio. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de es-nicípio. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de es-nicípio. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de es-
clarecimento deverão ser encaminhados à Comissão declarecimento deverão ser encaminhados à Comissão declarecimento deverão ser encaminhados à Comissão declarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de
Licitação no endereço acima mencionado – Telefone 43Licitação no endereço acima mencionado – Telefone 43Licitação no endereço acima mencionado – Telefone 43Licitação no endereço acima mencionado – Telefone 43
3546-7450.3546-7450.3546-7450.3546-7450.

Ibaiti, 11 de maio de 2018Ibaiti, 11 de maio de 2018Ibaiti, 11 de maio de 2018Ibaiti, 11 de maio de 2018
Antonely de Cassio Alves de CarvalhoAntonely de Cassio Alves de CarvalhoAntonely de Cassio Alves de CarvalhoAntonely de Cassio Alves de Carvalho

Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DASÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DASÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DASÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE INSTALAÇÃOLICENÇA DE INSTALAÇÃOLICENÇA DE INSTALAÇÃOLICENÇA DE INSTALAÇÃO

AILTON MOTTACPF 032.521.668-10 torna público que iráAILTON MOTTACPF 032.521.668-10 torna público que iráAILTON MOTTACPF 032.521.668-10 torna público que iráAILTON MOTTACPF 032.521.668-10 torna público que irá
requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Instalaçãorequerer ao IAP, a Renovação da Licença de Instalaçãorequerer ao IAP, a Renovação da Licença de Instalaçãorequerer ao IAP, a Renovação da Licença de Instalação
para O LOTEAMENTO DENOMINADO SANTA LUIZA II apara O LOTEAMENTO DENOMINADO SANTA LUIZA II apara O LOTEAMENTO DENOMINADO SANTA LUIZA II apara O LOTEAMENTO DENOMINADO SANTA LUIZA II a
ser implantada NA CIDADE DE NOVA SANTA BARBARA-ser implantada NA CIDADE DE NOVA SANTA BARBARA-ser implantada NA CIDADE DE NOVA SANTA BARBARA-ser implantada NA CIDADE DE NOVA SANTA BARBARA-
PR.PR.PR.PR.

PREFEITURADE SERTANEJA/PRPREFEITURADE SERTANEJA/PRPREFEITURADE SERTANEJA/PRPREFEITURADE SERTANEJA/PR
AVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº 36/2018 – FORMAPRESENCIALPREGÃO Nº 36/2018 – FORMAPRESENCIALPREGÃO Nº 36/2018 – FORMAPRESENCIALPREGÃO Nº 36/2018 – FORMAPRESENCIAL
A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,
torna público que, de conformidade com o disposto na Lei nºtorna público que, de conformidade com o disposto na Lei nºtorna público que, de conformidade com o disposto na Lei nºtorna público que, de conformidade com o disposto na Lei nº
8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição,8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição,8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição,8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição, a partira partira partira partir
de 14/05/2018,de 14/05/2018,de 14/05/2018,de 14/05/2018, oooo Edital do Pregão Presencial nº 36/2018Edital do Pregão Presencial nº 36/2018Edital do Pregão Presencial nº 36/2018Edital do Pregão Presencial nº 36/2018,,,,
contratação de empresa para locação de brinquedos infláveiscontratação de empresa para locação de brinquedos infláveiscontratação de empresa para locação de brinquedos infláveiscontratação de empresa para locação de brinquedos infláveis
para serem disponibilizados nos eventos do município. Apara serem disponibilizados nos eventos do município. Apara serem disponibilizados nos eventos do município. Apara serem disponibilizados nos eventos do município. A
sessão será realizada àssessão será realizada àssessão será realizada àssessão será realizada às 14h00m do dia 24/05/201814h00m do dia 24/05/201814h00m do dia 24/05/201814h00m do dia 24/05/2018, no, no, no, no
paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do Rocio, 233,paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do Rocio, 233,paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do Rocio, 233,paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do Rocio, 233,
centro, Departamento de Licitação. O edital completo estarácentro, Departamento de Licitação. O edital completo estarácentro, Departamento de Licitação. O edital completo estarácentro, Departamento de Licitação. O edital completo estará
à disposição dos interessados, no site www.sertaneja.pr.gov.à disposição dos interessados, no site www.sertaneja.pr.gov.à disposição dos interessados, no site www.sertaneja.pr.gov.à disposição dos interessados, no site www.sertaneja.pr.gov.
br, link licitações, campobr, link licitações, campobr, link licitações, campobr, link licitações, campo “Pregão Presencial” n° 36/2018.“Pregão Presencial” n° 36/2018.“Pregão Presencial” n° 36/2018.“Pregão Presencial” n° 36/2018.
Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@gmail.com.Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@gmail.com.Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@gmail.com.Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@gmail.com.

Sertaneja, 10 de maio de 2018.Sertaneja, 10 de maio de 2018.Sertaneja, 10 de maio de 2018.Sertaneja, 10 de maio de 2018.
SILMARAASSIS DE OLIVEIRASILMARAASSIS DE OLIVEIRASILMARAASSIS DE OLIVEIRASILMARAASSIS DE OLIVEIRA

PregoeiraPregoeiraPregoeiraPregoeira

PREFEITURAMUNICIPALDE CAMBÉPREFEITURAMUNICIPALDE CAMBÉPREFEITURAMUNICIPALDE CAMBÉPREFEITURAMUNICIPALDE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIALAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIALAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIALAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
EDITALN° 34/2018– PMCEDITALN° 34/2018– PMCEDITALN° 34/2018– PMCEDITALN° 34/2018– PMC

Comunicamos aos interessados que este Município fará realizarComunicamos aos interessados que este Município fará realizarComunicamos aos interessados que este Município fará realizarComunicamos aos interessados que este Município fará realizar
às 14h00 do dia 28 de maio de 2018, PREGÃO PRESENCIAL,às 14h00 do dia 28 de maio de 2018, PREGÃO PRESENCIAL,às 14h00 do dia 28 de maio de 2018, PREGÃO PRESENCIAL,às 14h00 do dia 28 de maio de 2018, PREGÃO PRESENCIAL,
com as seguintes características: OBJETO: Contratação decom as seguintes características: OBJETO: Contratação decom as seguintes características: OBJETO: Contratação decom as seguintes características: OBJETO: Contratação de
pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, depessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, depessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, depessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de
equipamentos de proteção individual para atender a estruturaequipamentos de proteção individual para atender a estruturaequipamentos de proteção individual para atender a estruturaequipamentos de proteção individual para atender a estrutura
geral deste Município. TIPO: Menor preço. A documentaçãogeral deste Município. TIPO: Menor preço. A documentaçãogeral deste Município. TIPO: Menor preço. A documentaçãogeral deste Município. TIPO: Menor preço. A documentação
completa do edital poderá ser examinada a partir do dia 14completa do edital poderá ser examinada a partir do dia 14completa do edital poderá ser examinada a partir do dia 14completa do edital poderá ser examinada a partir do dia 14
de maio de 2018, no Departamento de Compras e Licitações,de maio de 2018, no Departamento de Compras e Licitações,de maio de 2018, no Departamento de Compras e Licitações,de maio de 2018, no Departamento de Compras e Licitações,
Rua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00 e das 13h00 às 16h30 ouRua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00 e das 13h00 às 16h30 ouRua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00 e das 13h00 às 16h30 ouRua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00 e das 13h00 às 16h30 ou
através do site www.cambe.pr.gov.br – Portal da Transparência -através do site www.cambe.pr.gov.br – Portal da Transparência -através do site www.cambe.pr.gov.br – Portal da Transparência -através do site www.cambe.pr.gov.br – Portal da Transparência -
Administrativo. Quaisquer informações poderão ser solicitadasAdministrativo. Quaisquer informações poderão ser solicitadasAdministrativo. Quaisquer informações poderão ser solicitadasAdministrativo. Quaisquer informações poderão ser solicitadas
ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone (43) 3174-ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone (43) 3174-ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone (43) 3174-ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone (43) 3174-
0540, ou ainda, pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.0540, ou ainda, pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.0540, ou ainda, pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.0540, ou ainda, pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.

Cambé, 9 de maio de 2018.Cambé, 9 de maio de 2018.Cambé, 9 de maio de 2018.Cambé, 9 de maio de 2018.
José do Carmo GarciaJosé do Carmo GarciaJosé do Carmo GarciaJosé do Carmo Garcia
Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁPREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃOEXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃOEXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃOEXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018
OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO: Contratação de empresa especializadaContratação de empresa especializadaContratação de empresa especializadaContratação de empresa especializada
para prestação de serviços, com disponibilização depara prestação de serviços, com disponibilização depara prestação de serviços, com disponibilização depara prestação de serviços, com disponibilização de
instrutores para os cursos: manicure e pedicure, crochê,instrutores para os cursos: manicure e pedicure, crochê,instrutores para os cursos: manicure e pedicure, crochê,instrutores para os cursos: manicure e pedicure, crochê,
pintura em tecido, bordado, corte e costura, designer depintura em tecido, bordado, corte e costura, designer depintura em tecido, bordado, corte e costura, designer depintura em tecido, bordado, corte e costura, designer de
sobrancelha.sobrancelha.sobrancelha.sobrancelha.
ABERTURA:ABERTURA:ABERTURA:ABERTURA: Dia 24 de maio de 2018, às 09:00 horas,Dia 24 de maio de 2018, às 09:00 horas,Dia 24 de maio de 2018, às 09:00 horas,Dia 24 de maio de 2018, às 09:00 horas,
na Sala de Licitações.na Sala de Licitações.na Sala de Licitações.na Sala de Licitações.
Os envelopes nºs -Os envelopes nºs -Os envelopes nºs -Os envelopes nºs - 01010101 – Proposta de Preços, e– Proposta de Preços, e– Proposta de Preços, e– Proposta de Preços, e 02020202 ––––
Habilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações,Habilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações,Habilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações,Habilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações,
junto ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 24 de maiojunto ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 24 de maiojunto ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 24 de maiojunto ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 24 de maio
de 2018.de 2018.de 2018.de 2018.
Cópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede daCópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede daCópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede daCópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede da
Prefeitura, ou através do endereço eletrônicoPrefeitura, ou através do endereço eletrônicoPrefeitura, ou através do endereço eletrônicoPrefeitura, ou através do endereço eletrônico www.www.www.www.
altoparana.pr.gov.br.altoparana.pr.gov.br.altoparana.pr.gov.br.altoparana.pr.gov.br. Maiores esclarecimentos serãoMaiores esclarecimentos serãoMaiores esclarecimentos serãoMaiores esclarecimentos serão
fornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Altofornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Altofornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Altofornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto
Paraná, Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta,Paraná, Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta,Paraná, Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta,Paraná, Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta,
1641 – Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.1641 – Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.1641 – Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.1641 – Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.
Alto Paraná, Estado do Paraná, 10 de maio de 2018.Alto Paraná, Estado do Paraná, 10 de maio de 2018.Alto Paraná, Estado do Paraná, 10 de maio de 2018.Alto Paraná, Estado do Paraná, 10 de maio de 2018.
ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito MunicipalALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito MunicipalALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito MunicipalALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPALDE CAMBÉPREFEITURAMUNICIPALDE CAMBÉPREFEITURAMUNICIPALDE CAMBÉPREFEITURAMUNICIPALDE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADADE PREÇOSAVISO DE LICITAÇÃO TOMADADE PREÇOSAVISO DE LICITAÇÃO TOMADADE PREÇOSAVISO DE LICITAÇÃO TOMADADE PREÇOS
EDITALN° 7/2018 – PMCEDITALN° 7/2018 – PMCEDITALN° 7/2018 – PMCEDITALN° 7/2018 – PMC

Comunicamos aos interessados que esteMunicípio fará realizarComunicamos aos interessados que esteMunicípio fará realizarComunicamos aos interessados que esteMunicípio fará realizarComunicamos aos interessados que esteMunicípio fará realizar
às 14h00 do dia 30 de maio de 2018, TOMADADE PREÇOS,às 14h00 do dia 30 de maio de 2018, TOMADADE PREÇOS,às 14h00 do dia 30 de maio de 2018, TOMADADE PREÇOS,às 14h00 do dia 30 de maio de 2018, TOMADADE PREÇOS,
com as seguintes características: OBJETO: Contratação decom as seguintes características: OBJETO: Contratação decom as seguintes características: OBJETO: Contratação decom as seguintes características: OBJETO: Contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços de terraceamento compessoa jurídica para prestação de serviços de terraceamento compessoa jurídica para prestação de serviços de terraceamento compessoa jurídica para prestação de serviços de terraceamento com
trator de pneu e adequação de carreadores com pá carregadeiratrator de pneu e adequação de carreadores com pá carregadeiratrator de pneu e adequação de carreadores com pá carregadeiratrator de pneu e adequação de carreadores com pá carregadeira
para a implantação do Programa de Gestão de Solo e Águapara a implantação do Programa de Gestão de Solo e Águapara a implantação do Programa de Gestão de Solo e Águapara a implantação do Programa de Gestão de Solo e Água
em Microbacias - Convênio n°295/2017. TIPO: Menor preço.em Microbacias - Convênio n°295/2017. TIPO: Menor preço.em Microbacias - Convênio n°295/2017. TIPO: Menor preço.em Microbacias - Convênio n°295/2017. TIPO: Menor preço.
A documentação completa do edital poderá ser examinadaA documentação completa do edital poderá ser examinadaA documentação completa do edital poderá ser examinadaA documentação completa do edital poderá ser examinada
a partir do dia 14 de maio de 2018, no Departamento dea partir do dia 14 de maio de 2018, no Departamento dea partir do dia 14 de maio de 2018, no Departamento dea partir do dia 14 de maio de 2018, no Departamento de
Compras e Licitações, Rua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00Compras e Licitações, Rua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00Compras e Licitações, Rua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00Compras e Licitações, Rua Holanda n°23, das 8h30 às 11h00
e das 13h00 às 16h30 ou através do site www.cambe.pr.gov.e das 13h00 às 16h30 ou através do site www.cambe.pr.gov.e das 13h00 às 16h30 ou através do site www.cambe.pr.gov.e das 13h00 às 16h30 ou através do site www.cambe.pr.gov.
br – Portal da Transparência - Administrativo. Quaisquerbr – Portal da Transparência - Administrativo. Quaisquerbr – Portal da Transparência - Administrativo. Quaisquerbr – Portal da Transparência - Administrativo. Quaisquer
informações poderão ser solicitadas ao Departamento deinformações poderão ser solicitadas ao Departamento deinformações poderão ser solicitadas ao Departamento deinformações poderão ser solicitadas ao Departamento de
Compras e Licitações, pelo fone (43) 3174-0540, ou ainda,Compras e Licitações, pelo fone (43) 3174-0540, ou ainda,Compras e Licitações, pelo fone (43) 3174-0540, ou ainda,Compras e Licitações, pelo fone (43) 3174-0540, ou ainda,
pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br.

Cambé, 10 de maio de 2018.Cambé, 10 de maio de 2018.Cambé, 10 de maio de 2018.Cambé, 10 de maio de 2018.
José do Carmo GarciaJosé do Carmo GarciaJosé do Carmo GarciaJosé do Carmo Garcia
Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

PREFEITURADE SERTANEJA/PRPREFEITURADE SERTANEJA/PRPREFEITURADE SERTANEJA/PRPREFEITURADE SERTANEJA/PR
AVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITALAVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº 35/2018 – FORMAPRESENCIALPREGÃO Nº 35/2018 – FORMAPRESENCIALPREGÃO Nº 35/2018 – FORMAPRESENCIALPREGÃO Nº 35/2018 – FORMAPRESENCIAL
A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,A Prefeitura do Município de Sertaneja, Estado do Paraná,
torna público que, de conformidade com o disposto na Leitorna público que, de conformidade com o disposto na Leitorna público que, de conformidade com o disposto na Leitorna público que, de conformidade com o disposto na Lei
nº 8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição,nº 8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição,nº 8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição,nº 8.666/93 e suas alterações, encontram-se à disposição,
a partir de 14/05/2018,a partir de 14/05/2018,a partir de 14/05/2018,a partir de 14/05/2018, oooo Edital do Pregão Presencial nºEdital do Pregão Presencial nºEdital do Pregão Presencial nºEdital do Pregão Presencial nº
35/201835/201835/201835/2018, contratação de empresa para instalação e manutenção, contratação de empresa para instalação e manutenção, contratação de empresa para instalação e manutenção, contratação de empresa para instalação e manutenção
preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado.preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado.preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado.preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado.
A sessão será realizada àsA sessão será realizada àsA sessão será realizada àsA sessão será realizada às 09h00m do dia 24/05/201809h00m do dia 24/05/201809h00m do dia 24/05/201809h00m do dia 24/05/2018, no, no, no, no
paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do Rocio, 233,paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do Rocio, 233,paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do Rocio, 233,paço municipal sito a Av. Nossa Senhora do Rocio, 233,
centro, Departamento de Licitação. O edital completo estarácentro, Departamento de Licitação. O edital completo estarácentro, Departamento de Licitação. O edital completo estarácentro, Departamento de Licitação. O edital completo estará
à disposição dos interessados, no site www.sertaneja.pr.gov.à disposição dos interessados, no site www.sertaneja.pr.gov.à disposição dos interessados, no site www.sertaneja.pr.gov.à disposição dos interessados, no site www.sertaneja.pr.gov.
br, link licitações, campobr, link licitações, campobr, link licitações, campobr, link licitações, campo “Pregão Presencial” n° 35/2018.“Pregão Presencial” n° 35/2018.“Pregão Presencial” n° 35/2018.“Pregão Presencial” n° 35/2018.
Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@gmail.com.Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@gmail.com.Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@gmail.com.Informações: (0**43) 3562-1247 ou licitaneja@gmail.com.

Sertaneja, 10 de maio de 2018.Sertaneja, 10 de maio de 2018.Sertaneja, 10 de maio de 2018.Sertaneja, 10 de maio de 2018.
SILMARAASSIS DE OLIVEIRASILMARAASSIS DE OLIVEIRASILMARAASSIS DE OLIVEIRASILMARAASSIS DE OLIVEIRA

PregoeiraPregoeiraPregoeiraPregoeira

PREFEITURADO MUNICÍPIOPREFEITURADO MUNICÍPIOPREFEITURADO MUNICÍPIOPREFEITURADO MUNICÍPIO
DE JUSSARA-PRDE JUSSARA-PRDE JUSSARA-PRDE JUSSARA-PR
HOMOLOGAÇÃOHOMOLOGAÇÃOHOMOLOGAÇÃOHOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços Nº 03/2018-PMJTomada de Preços Nº 03/2018-PMJTomada de Preços Nº 03/2018-PMJTomada de Preços Nº 03/2018-PMJ
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMO-Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMO-Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMO-Expirado o prazo recursal, torna-se pública a HOMO-
LOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafeLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafeLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafeLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe
do objeto: Contratação de empresa para executar refor-do objeto: Contratação de empresa para executar refor-do objeto: Contratação de empresa para executar refor-do objeto: Contratação de empresa para executar refor-
ma e ampliação do Hospital Municipal José Praxedesma e ampliação do Hospital Municipal José Praxedesma e ampliação do Hospital Municipal José Praxedesma e ampliação do Hospital Municipal José Praxedes
da Silva, com recursos do Governo do Estado atravésda Silva, com recursos do Governo do Estado atravésda Silva, com recursos do Governo do Estado atravésda Silva, com recursos do Governo do Estado através
do Termo de Convênio nº 027/2018, a favor da empre-do Termo de Convênio nº 027/2018, a favor da empre-do Termo de Convênio nº 027/2018, a favor da empre-do Termo de Convênio nº 027/2018, a favor da empre-
sa vencedora:sa vencedora:sa vencedora:sa vencedora: CLAUDINEI SOARES DA ROCHACLAUDINEI SOARES DA ROCHACLAUDINEI SOARES DA ROCHACLAUDINEI SOARES DA ROCHA
& CIA LTDA,& CIA LTDA,& CIA LTDA,& CIA LTDA, CNPJ nº 05.326.878/0001-35, com oCNPJ nº 05.326.878/0001-35, com oCNPJ nº 05.326.878/0001-35, com oCNPJ nº 05.326.878/0001-35, com o
valor global devalor global devalor global devalor global de R$: 747.685,15R$: 747.685,15R$: 747.685,15R$: 747.685,15 (setecentos e quarenta(setecentos e quarenta(setecentos e quarenta(setecentos e quarenta
e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quinzee sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quinzee sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quinzee sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quinze
centavos).centavos).centavos).centavos).

Jussara-PR, 10 de Maio de 2018Jussara-PR, 10 de Maio de 2018Jussara-PR, 10 de Maio de 2018Jussara-PR, 10 de Maio de 2018....
Moacir Luiz Pereira ValentiniMoacir Luiz Pereira ValentiniMoacir Luiz Pereira ValentiniMoacir Luiz Pereira Valentini
PREFEITO MUNICIPALPREFEITO MUNICIPALPREFEITO MUNICIPALPREFEITO MUNICIPAL

Consórcio Intermunicipal de Saúde doConsórcio Intermunicipal de Saúde doConsórcio Intermunicipal de Saúde doConsórcio Intermunicipal de Saúde do
Médio Paranapanema - CISMEPARMédio Paranapanema - CISMEPARMédio Paranapanema - CISMEPARMédio Paranapanema - CISMEPAR

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PP 026/18 – PROC. ADM. 039/18PP 026/18 – PROC. ADM. 039/18PP 026/18 – PROC. ADM. 039/18PP 026/18 – PROC. ADM. 039/18

OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO: Pregão Presencial para contratação de empresaPregão Presencial para contratação de empresaPregão Presencial para contratação de empresaPregão Presencial para contratação de empresa
prestadora de serviços especializados em Exames Laborato-prestadora de serviços especializados em Exames Laborato-prestadora de serviços especializados em Exames Laborato-prestadora de serviços especializados em Exames Laborato-
riais de análises clínicas e patológicas, incluindoriais de análises clínicas e patológicas, incluindoriais de análises clínicas e patológicas, incluindoriais de análises clínicas e patológicas, incluindo o transporteo transporteo transporteo transporte
e análise do material biológico, a ser realizada na sede doe análise do material biológico, a ser realizada na sede doe análise do material biológico, a ser realizada na sede doe análise do material biológico, a ser realizada na sede do
licitante vencedor, para atender a demanda gerada pelo Hos-licitante vencedor, para atender a demanda gerada pelo Hos-licitante vencedor, para atender a demanda gerada pelo Hos-licitante vencedor, para atender a demanda gerada pelo Hos-
pital Dr. Anísio Figueiredo de Londrina, conforme especi-pital Dr. Anísio Figueiredo de Londrina, conforme especi-pital Dr. Anísio Figueiredo de Londrina, conforme especi-pital Dr. Anísio Figueiredo de Londrina, conforme especi-
ficações contidas no Anexo I (Descrição do Objeto) eficações contidas no Anexo I (Descrição do Objeto) eficações contidas no Anexo I (Descrição do Objeto) eficações contidas no Anexo I (Descrição do Objeto) e
demais cláusulas do Edital PP_026/18.demais cláusulas do Edital PP_026/18.demais cláusulas do Edital PP_026/18.demais cláusulas do Edital PP_026/18.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 832.101,48 (Oitocentos eVALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 832.101,48 (Oitocentos eVALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 832.101,48 (Oitocentos eVALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 832.101,48 (Oitocentos e
trinta e dois mil, cento e um reais e quarenta e oito reais).trinta e dois mil, cento e um reais e quarenta e oito reais).trinta e dois mil, cento e um reais e quarenta e oito reais).trinta e dois mil, cento e um reais e quarenta e oito reais).
CREDENCIAMENTO: dia 25/05/2018, às 09h00min.CREDENCIAMENTO: dia 25/05/2018, às 09h00min.CREDENCIAMENTO: dia 25/05/2018, às 09h00min.CREDENCIAMENTO: dia 25/05/2018, às 09h00min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FASE DE DISPUTAABERTURA DAS PROPOSTAS E FASE DE DISPUTAABERTURA DAS PROPOSTAS E FASE DE DISPUTAABERTURA DAS PROPOSTAS E FASE DE DISPUTA
DE PREÇOS: dia 25/05/2018, às 09h30min. CONSULTADE PREÇOS: dia 25/05/2018, às 09h30min. CONSULTADE PREÇOS: dia 25/05/2018, às 09h30min. CONSULTADE PREÇOS: dia 25/05/2018, às 09h30min. CONSULTA
AO EDITAL: no sítio www.cismepar.org.br. ESCLARECI-AO EDITAL: no sítio www.cismepar.org.br. ESCLARECI-AO EDITAL: no sítio www.cismepar.org.br. ESCLARECI-AO EDITAL: no sítio www.cismepar.org.br. ESCLARECI-
MENTOS: através do e-mail.luzia.licita@cismepar.org.brMENTOS: através do e-mail.luzia.licita@cismepar.org.brMENTOS: através do e-mail.luzia.licita@cismepar.org.brMENTOS: através do e-mail.luzia.licita@cismepar.org.br
(nos termos título XIII do edital).(nos termos título XIII do edital).(nos termos título XIII do edital).(nos termos título XIII do edital).

Londrina-PR, 10 de maio de 2018.Londrina-PR, 10 de maio de 2018.Londrina-PR, 10 de maio de 2018.Londrina-PR, 10 de maio de 2018.
Silvio Antonio Damaceno/Presidente/CISMEPAR.Silvio Antonio Damaceno/Presidente/CISMEPAR.Silvio Antonio Damaceno/Presidente/CISMEPAR.Silvio Antonio Damaceno/Presidente/CISMEPAR.

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 37/2018PREGÃO PRESENCIAL N. º 37/2018PREGÃO PRESENCIAL N. º 37/2018PREGÃO PRESENCIAL N. º 37/2018
EXCLUSIVO PARAME - EPPEXCLUSIVO PARAME - EPPEXCLUSIVO PARAME - EPPEXCLUSIVO PARAME - EPP
(Resumo para fins de publicação)(Resumo para fins de publicação)(Resumo para fins de publicação)(Resumo para fins de publicação)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado do, Estado do, Estado do, Estado do
Paraná, torna público que fará realizar licitação, conformeParaná, torna público que fará realizar licitação, conformeParaná, torna público que fará realizar licitação, conformeParaná, torna público que fará realizar licitação, conforme
segue:segue:segue:segue: 1 - MODALIDADE1 - MODALIDADE1 - MODALIDADE1 - MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 37/2018.: Pregão Presencial nº. 37/2018.: Pregão Presencial nº. 37/2018.: Pregão Presencial nº. 37/2018.
TIPO DE LICITAÇÃOTIPO DE LICITAÇÃOTIPO DE LICITAÇÃOTIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Por Item.: Menor Preço Por Item.: Menor Preço Por Item.: Menor Preço Por Item. 2 – OB-2 – OB-2 – OB-2 – OB-
JETO:JETO:JETO:JETO: Seleção de Proposta entre os proponente enquadra-Seleção de Proposta entre os proponente enquadra-Seleção de Proposta entre os proponente enquadra-Seleção de Proposta entre os proponente enquadra-
dos como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, dedos como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, dedos como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, dedos como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de
acordo com o artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006acordo com o artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006acordo com o artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006acordo com o artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006
e alteração dada pela Lei Complementar nº 147/2014, parae alteração dada pela Lei Complementar nº 147/2014, parae alteração dada pela Lei Complementar nº 147/2014, parae alteração dada pela Lei Complementar nº 147/2014, para
Formação de Registro de PreçoFormação de Registro de PreçoFormação de Registro de PreçoFormação de Registro de Preço de materiais gráficos emde materiais gráficos emde materiais gráficos emde materiais gráficos em
geral destinado a manutenção da Secretaria Municipal degeral destinado a manutenção da Secretaria Municipal degeral destinado a manutenção da Secretaria Municipal degeral destinado a manutenção da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esporte.Educação, Cultura e Esporte.Educação, Cultura e Esporte.Educação, Cultura e Esporte.3 - ABERTURADOS ENVE-3 - ABERTURADOS ENVE-3 - ABERTURADOS ENVE-3 - ABERTURADOS ENVE-
LOPESLOPESLOPESLOPES: Dia: Dia: Dia: Dia 24/05/2018 às 09:0024/05/2018 às 09:0024/05/2018 às 09:0024/05/2018 às 09:00 na Prefeitura Municipalna Prefeitura Municipalna Prefeitura Municipalna Prefeitura Municipal
de Jaboti.de Jaboti.de Jaboti.de Jaboti. 4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Departamento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti,Departamento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti,Departamento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti,Departamento de Licitação, Prefeitura Municipal de Jaboti,
na Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh àsna Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh àsna Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh àsna Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh às
11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital completo,11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital completo,11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital completo,11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital completo,
demais anexos, atas e contratos futuros no diário do muni-demais anexos, atas e contratos futuros no diário do muni-demais anexos, atas e contratos futuros no diário do muni-demais anexos, atas e contratos futuros no diário do muni-
cípio no site www.jaboti.pr.gov.br.cípio no site www.jaboti.pr.gov.br.cípio no site www.jaboti.pr.gov.br.cípio no site www.jaboti.pr.gov.br.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 09/05/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 09/05/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 09/05/2018.Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 09/05/2018.

Juliano Rodrigo Moreira,Juliano Rodrigo Moreira,Juliano Rodrigo Moreira,Juliano Rodrigo Moreira,
Pregoeiro OficialPregoeiro OficialPregoeiro OficialPregoeiro Oficial
Portaria nº02/2018 .Portaria nº02/2018 .Portaria nº02/2018 .Portaria nº02/2018 .

EDITALDECONVOCAÇÃOEDITALDECONVOCAÇÃOEDITALDECONVOCAÇÃOEDITALDECONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIA

Deacordocomospoderes legaiseestatutários, aDiretoriaColegiadaDeacordocomospoderes legaiseestatutários, aDiretoriaColegiadaDeacordocomospoderes legaiseestatutários, aDiretoriaColegiadaDeacordocomospoderes legaiseestatutários, aDiretoriaColegiada
do SINDPD-PR - Sindicato dos Empregados em Informática edo SINDPD-PR - Sindicato dos Empregados em Informática edo SINDPD-PR - Sindicato dos Empregados em Informática edo SINDPD-PR - Sindicato dos Empregados em Informática e
Tecnologia da Informação do Paraná, pelo presente edital, convocaTecnologia da Informação do Paraná, pelo presente edital, convocaTecnologia da Informação do Paraná, pelo presente edital, convocaTecnologia da Informação do Paraná, pelo presente edital, convoca
todos os trabalhadores (as) da Empresa Cobra Tecnologia S/A, paratodos os trabalhadores (as) da Empresa Cobra Tecnologia S/A, paratodos os trabalhadores (as) da Empresa Cobra Tecnologia S/A, paratodos os trabalhadores (as) da Empresa Cobra Tecnologia S/A, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizaráparticiparem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizaráparticiparem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizaráparticiparem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará
no dia 16 de maio de 2018 às 16h00, em primeira convocação eno dia 16 de maio de 2018 às 16h00, em primeira convocação eno dia 16 de maio de 2018 às 16h00, em primeira convocação eno dia 16 de maio de 2018 às 16h00, em primeira convocação e
em segunda convocação às 16h30em segunda convocação às 16h30em segunda convocação às 16h30em segunda convocação às 16h30 com o número que se fizercom o número que se fizercom o número que se fizercom o número que se fizer
presente, o local da mesma será na sede da empresa localizada napresente, o local da mesma será na sede da empresa localizada napresente, o local da mesma será na sede da empresa localizada napresente, o local da mesma será na sede da empresa localizada na
Pça Tiradentes, nº 410, centro, Curitiba - PR, a fim de discutir ePça Tiradentes, nº 410, centro, Curitiba - PR, a fim de discutir ePça Tiradentes, nº 410, centro, Curitiba - PR, a fim de discutir ePça Tiradentes, nº 410, centro, Curitiba - PR, a fim de discutir e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:deliberar sobre a seguinte ordem do dia:deliberar sobre a seguinte ordem do dia:deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Pauta:Pauta:Pauta:Pauta:
1) Informes sobre o impasse das negociações salariais 2017/2018;1) Informes sobre o impasse das negociações salariais 2017/2018;1) Informes sobre o impasse das negociações salariais 2017/2018;1) Informes sobre o impasse das negociações salariais 2017/2018;
2) Apresentação e discussão da contra proposta apresentada pela2) Apresentação e discussão da contra proposta apresentada pela2) Apresentação e discussão da contra proposta apresentada pela2) Apresentação e discussão da contra proposta apresentada pela
Empresa emMesa de Mediação da SRT doMinistério do TrabalhoEmpresa emMesa de Mediação da SRT doMinistério do TrabalhoEmpresa emMesa de Mediação da SRT doMinistério do TrabalhoEmpresa emMesa de Mediação da SRT doMinistério do Trabalho
em Brasília;em Brasília;em Brasília;em Brasília;
3) Deflagração de greve por tempo indeterminado ou determinado,3) Deflagração de greve por tempo indeterminado ou determinado,3) Deflagração de greve por tempo indeterminado ou determinado,3) Deflagração de greve por tempo indeterminado ou determinado,
observada a lei 7.783/89;observada a lei 7.783/89;observada a lei 7.783/89;observada a lei 7.783/89;
4)Autorizar a diretoria do SINDPD-PR e à Federação Interestadual4)Autorizar a diretoria do SINDPD-PR e à Federação Interestadual4)Autorizar a diretoria do SINDPD-PR e à Federação Interestadual4)Autorizar a diretoria do SINDPD-PR e à Federação Interestadual
dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação – FEITTINF ados Trabalhadores em Tecnologia da Informação – FEITTINF ados Trabalhadores em Tecnologia da Informação – FEITTINF ados Trabalhadores em Tecnologia da Informação – FEITTINF a
negociar, acordar e frustadas as negociações instaurar ou defender-negociar, acordar e frustadas as negociações instaurar ou defender-negociar, acordar e frustadas as negociações instaurar ou defender-negociar, acordar e frustadas as negociações instaurar ou defender-
se em Dissídio Coletivo;se em Dissídio Coletivo;se em Dissídio Coletivo;se em Dissídio Coletivo;
5) OutrosAssuntos de interesse dos trabalhadores (as).5) OutrosAssuntos de interesse dos trabalhadores (as).5) OutrosAssuntos de interesse dos trabalhadores (as).5) OutrosAssuntos de interesse dos trabalhadores (as).

Curitiba-PR, 09 de maio de 2018Curitiba-PR, 09 de maio de 2018Curitiba-PR, 09 de maio de 2018Curitiba-PR, 09 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSOPREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.771.261/0001-04CNPJ 75.771.261/0001-04CNPJ 75.771.261/0001-04CNPJ 75.771.261/0001-04

EDITAL DE LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS Nº 001/2018EDITAL DE LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS Nº 001/2018EDITAL DE LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS Nº 001/2018EDITAL DE LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS Nº 001/2018
O MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, realizará LEILÃO tipoO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, realizará LEILÃO tipoO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, realizará LEILÃO tipoO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO, Estado do Paraná, realizará LEILÃO tipo
maior lance por item de bens inservíveis (veículos, caminhões, ônibus, maqui-maior lance por item de bens inservíveis (veículos, caminhões, ônibus, maqui-maior lance por item de bens inservíveis (veículos, caminhões, ônibus, maqui-maior lance por item de bens inservíveis (veículos, caminhões, ônibus, maqui-
nas, equipamentos agrícolas e sucatas) nas condições que se encontram, nonas, equipamentos agrícolas e sucatas) nas condições que se encontram, nonas, equipamentos agrícolas e sucatas) nas condições que se encontram, nonas, equipamentos agrícolas e sucatas) nas condições que se encontram, no
dia 11 de junho de 2018 a partir das 8:30 horas na Prefeitura Municipal, Praçadia 11 de junho de 2018 a partir das 8:30 horas na Prefeitura Municipal, Praçadia 11 de junho de 2018 a partir das 8:30 horas na Prefeitura Municipal, Praçadia 11 de junho de 2018 a partir das 8:30 horas na Prefeitura Municipal, Praça
Paraná nº 77.Paraná nº 77.Paraná nº 77.Paraná nº 77.
Informações pelo telefone (43) 3442-1460, das 8:00 as 11:00 e das 13:00 asInformações pelo telefone (43) 3442-1460, das 8:00 as 11:00 e das 13:00 asInformações pelo telefone (43) 3442-1460, das 8:00 as 11:00 e das 13:00 asInformações pelo telefone (43) 3442-1460, das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as
17:00 horas, com Faied Rezende da Silva ou Edival Gonçalves da Silva, ou no17:00 horas, com Faied Rezende da Silva ou Edival Gonçalves da Silva, ou no17:00 horas, com Faied Rezende da Silva ou Edival Gonçalves da Silva, ou no17:00 horas, com Faied Rezende da Silva ou Edival Gonçalves da Silva, ou no
site da Prefeitura Municipal www.bomsucesso.pr.gov.br na aba Licitações.site da Prefeitura Municipal www.bomsucesso.pr.gov.br na aba Licitações.site da Prefeitura Municipal www.bomsucesso.pr.gov.br na aba Licitações.site da Prefeitura Municipal www.bomsucesso.pr.gov.br na aba Licitações.

Paço Municipal, 08 de maio de 2018Paço Municipal, 08 de maio de 2018Paço Municipal, 08 de maio de 2018Paço Municipal, 08 de maio de 2018
RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIORRAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIORRAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIORRAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA JUNIOR

Prefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito MunicipalPrefeito Municipal

1-Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos de
ar condicionado, conforme especificações contidas no Edital e seus
Anexos. 2- Abertura: dia 25 de maio de 2018 às 09h00m (horário de
Brasília). 3- Local: site do Banco do Brasil S/A (www.licitacoes-e.com.
br). 4 – Edital e Informações Complementares: Poderão ser obtidas
no site do Ministério Público do Estado do Paraná - www.mppr.mp.br e
no site do Banco do Brasil S/A - www.licitacoes-e.com.br. Curitiba, 10
de maio de 2018.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
SUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARASUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARASUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARASUBPROCURADORIA-GERALDE JUSTIÇA PARA

ASSUNTOSADMINISTRATIVOSASSUNTOSADMINISTRATIVOSASSUNTOSADMINISTRATIVOSASSUNTOSADMINISTRATIVOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOCOMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018-MP/PGJPREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018-MP/PGJPREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018-MP/PGJPREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018-MP/PGJ

AVISO DE LICITAÇÃO 2AVISO DE LICITAÇÃO 2AVISO DE LICITAÇÃO 2AVISO DE LICITAÇÃO 2

Município de Uniflor - ParanáMunicípio de Uniflor - ParanáMunicípio de Uniflor - ParanáMunicípio de Uniflor - Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2018. PROCES-AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2018. PROCES-AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2018. PROCES-AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2018. PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº 56/2018. TIPO - MENOR PREÇO. A Pregoeira do MunicípioSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2018. TIPO - MENOR PREÇO. A Pregoeira do MunicípioSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2018. TIPO - MENOR PREÇO. A Pregoeira do MunicípioSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2018. TIPO - MENOR PREÇO. A Pregoeira do Município
de Uniflor, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento dos interessados, quede Uniflor, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento dos interessados, quede Uniflor, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento dos interessados, quede Uniflor, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento dos interessados, que
fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme abaixo especifica-fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme abaixo especifica-fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme abaixo especifica-fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme abaixo especifica-
do: Objeto: Aquisições de veículos para serem utilizados para o Transporte Sanitário dodo: Objeto: Aquisições de veículos para serem utilizados para o Transporte Sanitário dodo: Objeto: Aquisições de veículos para serem utilizados para o Transporte Sanitário dodo: Objeto: Aquisições de veículos para serem utilizados para o Transporte Sanitário do
Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde – APSUS, para o Município dePrograma de Qualificação da Atenção Primária a Saúde – APSUS, para o Município dePrograma de Qualificação da Atenção Primária a Saúde – APSUS, para o Município dePrograma de Qualificação da Atenção Primária a Saúde – APSUS, para o Município de
Uniflor, Estado do Paraná, conforme quantitativos e especificações constantes no AnexoUniflor, Estado do Paraná, conforme quantitativos e especificações constantes no AnexoUniflor, Estado do Paraná, conforme quantitativos e especificações constantes no AnexoUniflor, Estado do Paraná, conforme quantitativos e especificações constantes no Anexo
I – Termo de referência deste Edital .Valor Máximo: R$ 139.470,00 (Cento e Trinta e NoveI – Termo de referência deste Edital .Valor Máximo: R$ 139.470,00 (Cento e Trinta e NoveI – Termo de referência deste Edital .Valor Máximo: R$ 139.470,00 (Cento e Trinta e NoveI – Termo de referência deste Edital .Valor Máximo: R$ 139.470,00 (Cento e Trinta e Nove
Mil, Quatrocentos e Setenta Reais).Abertura: 28 de maio de 2018, as 14h30min.Recebi-Mil, Quatrocentos e Setenta Reais).Abertura: 28 de maio de 2018, as 14h30min.Recebi-Mil, Quatrocentos e Setenta Reais).Abertura: 28 de maio de 2018, as 14h30min.Recebi-Mil, Quatrocentos e Setenta Reais).Abertura: 28 de maio de 2018, as 14h30min.Recebi-
mento dos Envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços: Atémento dos Envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços: Atémento dos Envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços: Atémento dos Envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços: Até
o dia 28 de maio de 2018, até às 14h00min, no setor de protocolo geral, sito à Avenida daso dia 28 de maio de 2018, até às 14h00min, no setor de protocolo geral, sito à Avenida daso dia 28 de maio de 2018, até às 14h00min, no setor de protocolo geral, sito à Avenida daso dia 28 de maio de 2018, até às 14h00min, no setor de protocolo geral, sito à Avenida das
Flores, nº 118, Uniflor, Estado do Paraná. O presente Edital de Pregão Presencial estaráFlores, nº 118, Uniflor, Estado do Paraná. O presente Edital de Pregão Presencial estaráFlores, nº 118, Uniflor, Estado do Paraná. O presente Edital de Pregão Presencial estaráFlores, nº 118, Uniflor, Estado do Paraná. O presente Edital de Pregão Presencial estará
à disposição dos interessados no Setor de Licitação. A retirada do mesmo poderá serà disposição dos interessados no Setor de Licitação. A retirada do mesmo poderá serà disposição dos interessados no Setor de Licitação. A retirada do mesmo poderá serà disposição dos interessados no Setor de Licitação. A retirada do mesmo poderá ser
feita nos dias úteis, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min,feita nos dias úteis, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min,feita nos dias úteis, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min,feita nos dias úteis, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min,
mediante assinatura de recebimento, ou pelo endereço eletrônico do Município www.uni-mediante assinatura de recebimento, ou pelo endereço eletrônico do Município www.uni-mediante assinatura de recebimento, ou pelo endereço eletrônico do Município www.uni-mediante assinatura de recebimento, ou pelo endereço eletrônico do Município www.uni-
flor.pr.gov.br - aba processos licitatórios. Uniflor (Pr), 09 de maio de 2018.Gabriela M.flor.pr.gov.br - aba processos licitatórios. Uniflor (Pr), 09 de maio de 2018.Gabriela M.flor.pr.gov.br - aba processos licitatórios. Uniflor (Pr), 09 de maio de 2018.Gabriela M.flor.pr.gov.br - aba processos licitatórios. Uniflor (Pr), 09 de maio de 2018.Gabriela M.
Grandizoli – Pregoeira.Grandizoli – Pregoeira.Grandizoli – Pregoeira.Grandizoli – Pregoeira.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Município de Uniflor - ParanáMunicípio de Uniflor - ParanáMunicípio de Uniflor - ParanáMunicípio de Uniflor - Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N.º 35/2018. PROCES-AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N.º 35/2018. PROCES-AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N.º 35/2018. PROCES-AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N.º 35/2018. PROCES-
SO ADMINISTRATIVO Nº 55/2018. TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO PORSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2018. TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO PORSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2018. TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO PORSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2018. TIPO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR
LOTES NA TABELA INDITEC, DO MÊS DE REFERENCIA MAIO DE 2018. LICITAÇÃOLOTES NA TABELA INDITEC, DO MÊS DE REFERENCIA MAIO DE 2018. LICITAÇÃOLOTES NA TABELA INDITEC, DO MÊS DE REFERENCIA MAIO DE 2018. LICITAÇÃOLOTES NA TABELA INDITEC, DO MÊS DE REFERENCIA MAIO DE 2018. LICITAÇÃO
EXCLUSIVA PARAMICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. O MunicípioEXCLUSIVA PARAMICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. O MunicípioEXCLUSIVA PARAMICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. O MunicípioEXCLUSIVA PARAMICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. O Município
de Uniflor, Estado do Paraná, torna público que fará realizar às 09h30min do dia 28 dede Uniflor, Estado do Paraná, torna público que fará realizar às 09h30min do dia 28 dede Uniflor, Estado do Paraná, torna público que fará realizar às 09h30min do dia 28 dede Uniflor, Estado do Paraná, torna público que fará realizar às 09h30min do dia 28 de
maio de 2018, em sua sede à Avenida das Flores, 118, Centro, na sala de Licitaçõesmaio de 2018, em sua sede à Avenida das Flores, 118, Centro, na sala de Licitaçõesmaio de 2018, em sua sede à Avenida das Flores, 118, Centro, na sala de Licitaçõesmaio de 2018, em sua sede à Avenida das Flores, 118, Centro, na sala de Licitações
da Prefeitura, a licitação na modalidade Pregão Presencial , tipo MENOR PREÇO PORda Prefeitura, a licitação na modalidade Pregão Presencial , tipo MENOR PREÇO PORda Prefeitura, a licitação na modalidade Pregão Presencial , tipo MENOR PREÇO PORda Prefeitura, a licitação na modalidade Pregão Presencial , tipo MENOR PREÇO POR
LOTE através do critério do MAIOR PERCENTUALLOTE através do critério do MAIOR PERCENTUALLOTE através do critério do MAIOR PERCENTUALLOTE através do critério do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, de acordo com a LeiDE DESCONTO, de acordo com a LeiDE DESCONTO, de acordo com a LeiDE DESCONTO, de acordo com a Lei
8.666/93 e suas alterações, e a Lei 10.502/02, para seleção de propostas no sentido de8.666/93 e suas alterações, e a Lei 10.502/02, para seleção de propostas no sentido de8.666/93 e suas alterações, e a Lei 10.502/02, para seleção de propostas no sentido de8.666/93 e suas alterações, e a Lei 10.502/02, para seleção de propostas no sentido de
contratar empresa para futura e eventual fornecimento de medicamentos de A a Z, sendocontratar empresa para futura e eventual fornecimento de medicamentos de A a Z, sendocontratar empresa para futura e eventual fornecimento de medicamentos de A a Z, sendocontratar empresa para futura e eventual fornecimento de medicamentos de A a Z, sendo
esses medicamentos classificados como similares, Genéricos e Éticos, constantes na listaesses medicamentos classificados como similares, Genéricos e Éticos, constantes na listaesses medicamentos classificados como similares, Genéricos e Éticos, constantes na listaesses medicamentos classificados como similares, Genéricos e Éticos, constantes na lista
oficial de preços, editada pela empresa INDITEC para esta região, regulamentada pelo Mi-oficial de preços, editada pela empresa INDITEC para esta região, regulamentada pelo Mi-oficial de preços, editada pela empresa INDITEC para esta região, regulamentada pelo Mi-oficial de preços, editada pela empresa INDITEC para esta região, regulamentada pelo Mi-
nistério da Saúde, destinados ao Departamento Municipal de Saúde. Valor Máximo de R$nistério da Saúde, destinados ao Departamento Municipal de Saúde. Valor Máximo de R$nistério da Saúde, destinados ao Departamento Municipal de Saúde. Valor Máximo de R$nistério da Saúde, destinados ao Departamento Municipal de Saúde. Valor Máximo de R$
80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 01 (Medicamentos Similares); Valor máximo de80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 01 (Medicamentos Similares); Valor máximo de80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 01 (Medicamentos Similares); Valor máximo de80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 01 (Medicamentos Similares); Valor máximo de
R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 02 (medicamentos Genéricos); Valor máximoR$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 02 (medicamentos Genéricos); Valor máximoR$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 02 (medicamentos Genéricos); Valor máximoR$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 02 (medicamentos Genéricos); Valor máximo
de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 03 (medicamentos éticos). O presente edi-de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 03 (medicamentos éticos). O presente edi-de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 03 (medicamentos éticos). O presente edi-de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para o lote 03 (medicamentos éticos). O presente edi-
tal poderá consultado no setor de Licitações, no horário das 08h00min às 11h30min e dastal poderá consultado no setor de Licitações, no horário das 08h00min às 11h30min e dastal poderá consultado no setor de Licitações, no horário das 08h00min às 11h30min e dastal poderá consultado no setor de Licitações, no horário das 08h00min às 11h30min e das
13h00min às 17h00min, no prédio da Prefeitura Municipal de UNIFLOR – PR, no endereço13h00min às 17h00min, no prédio da Prefeitura Municipal de UNIFLOR – PR, no endereço13h00min às 17h00min, no prédio da Prefeitura Municipal de UNIFLOR – PR, no endereço13h00min às 17h00min, no prédio da Prefeitura Municipal de UNIFLOR – PR, no endereço
acima citado, ou no endereço eletrônico www.uniflor.pr.gov.br – Processos Licitatórios.acima citado, ou no endereço eletrônico www.uniflor.pr.gov.br – Processos Licitatórios.acima citado, ou no endereço eletrônico www.uniflor.pr.gov.br – Processos Licitatórios.acima citado, ou no endereço eletrônico www.uniflor.pr.gov.br – Processos Licitatórios.
Recebimento dos envelopes: até a 09h00min do dia 28/05/2018. Uniflor - PR, 09 de maioRecebimento dos envelopes: até a 09h00min do dia 28/05/2018. Uniflor - PR, 09 de maioRecebimento dos envelopes: até a 09h00min do dia 28/05/2018. Uniflor - PR, 09 de maioRecebimento dos envelopes: até a 09h00min do dia 28/05/2018. Uniflor - PR, 09 de maio
de 2018.Gabriela M. Grandizoli – Pregoeira.de 2018.Gabriela M. Grandizoli – Pregoeira.de 2018.Gabriela M. Grandizoli – Pregoeira.de 2018.Gabriela M. Grandizoli – Pregoeira.
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DE LONDRINA - FORO CENTRAL DE LONDRINA – 4ª’ VARA CÍVEL DE LONDRINA -DE LONDRINA - FORO CENTRAL DE LONDRINA – 4ª’ VARA CÍVEL DE LONDRINA -DE LONDRINA - FORO CENTRAL DE LONDRINA – 4ª’ VARA CÍVEL DE LONDRINA -DE LONDRINA - FORO CENTRAL DE LONDRINA – 4ª’ VARA CÍVEL DE LONDRINA -
PROJUDI - Avenida Duque de Caxias, 689 - Anexo 1, 4° And - Caiçaras - Londrina/PR - CEP:PROJUDI - Avenida Duque de Caxias, 689 - Anexo 1, 4° And - Caiçaras - Londrina/PR - CEP:PROJUDI - Avenida Duque de Caxias, 689 - Anexo 1, 4° And - Caiçaras - Londrina/PR - CEP:PROJUDI - Avenida Duque de Caxias, 689 - Anexo 1, 4° And - Caiçaras - Londrina/PR - CEP:
86.015-902 - E-mail: LON-4VJ-E@TJPR.JUS.BR. Processo: 0004925-83.2017.8.16.0014 Classe86.015-902 - E-mail: LON-4VJ-E@TJPR.JUS.BR. Processo: 0004925-83.2017.8.16.0014 Classe86.015-902 - E-mail: LON-4VJ-E@TJPR.JUS.BR. Processo: 0004925-83.2017.8.16.0014 Classe86.015-902 - E-mail: LON-4VJ-E@TJPR.JUS.BR. Processo: 0004925-83.2017.8.16.0014 Classe
Processual: Execução de Titulo Extrajudicial - Assunto Principal: Contratos Bancários - Valor daProcessual: Execução de Titulo Extrajudicial - Assunto Principal: Contratos Bancários - Valor daProcessual: Execução de Titulo Extrajudicial - Assunto Principal: Contratos Bancários - Valor daProcessual: Execução de Titulo Extrajudicial - Assunto Principal: Contratos Bancários - Valor da
Causa: R$26.005,65 - Exequente(s): BANCO BRADESCO S/A (CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-Causa: R$26.005,65 - Exequente(s): BANCO BRADESCO S/A (CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-Causa: R$26.005,65 - Exequente(s): BANCO BRADESCO S/A (CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-Causa: R$26.005,65 - Exequente(s): BANCO BRADESCO S/A (CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-
12) “Cidade de Deus”, s/n Prédio Novíssimo, 4ª andar - Vila Yara - OSASCO/SP - E-mail: 4429.12) “Cidade de Deus”, s/n Prédio Novíssimo, 4ª andar - Vila Yara - OSASCO/SP - E-mail: 4429.12) “Cidade de Deus”, s/n Prédio Novíssimo, 4ª andar - Vila Yara - OSASCO/SP - E-mail: 4429.12) “Cidade de Deus”, s/n Prédio Novíssimo, 4ª andar - Vila Yara - OSASCO/SP - E-mail: 4429.
advogados@bradesco.com.br. Executado(s): ALEX EMANUEL COLONIESE—ME (CPF/advogados@bradesco.com.br. Executado(s): ALEX EMANUEL COLONIESE—ME (CPF/advogados@bradesco.com.br. Executado(s): ALEX EMANUEL COLONIESE—ME (CPF/advogados@bradesco.com.br. Executado(s): ALEX EMANUEL COLONIESE—ME (CPF/
CNPJ: 12.158.471/0001-01) Avenida Guilherme de Almeida, 1155- Ouro Branco - LONDRINA/CNPJ: 12.158.471/0001-01) Avenida Guilherme de Almeida, 1155- Ouro Branco - LONDRINA/CNPJ: 12.158.471/0001-01) Avenida Guilherme de Almeida, 1155- Ouro Branco - LONDRINA/CNPJ: 12.158.471/0001-01) Avenida Guilherme de Almeida, 1155- Ouro Branco - LONDRINA/
PR - CEP: 86.042-001. Alex Emanuel Coloniese (RG: 304733 SSP/TO e CPF/CNPJ: 005.900.099-PR - CEP: 86.042-001. Alex Emanuel Coloniese (RG: 304733 SSP/TO e CPF/CNPJ: 005.900.099-PR - CEP: 86.042-001. Alex Emanuel Coloniese (RG: 304733 SSP/TO e CPF/CNPJ: 005.900.099-PR - CEP: 86.042-001. Alex Emanuel Coloniese (RG: 304733 SSP/TO e CPF/CNPJ: 005.900.099-
66) Avenida Guilherme de Almeida, 1155 - Ouro Branco - LONDRINA/PR - CEP: 86.042-001.66) Avenida Guilherme de Almeida, 1155 - Ouro Branco - LONDRINA/PR - CEP: 86.042-001.66) Avenida Guilherme de Almeida, 1155 - Ouro Branco - LONDRINA/PR - CEP: 86.042-001.66) Avenida Guilherme de Almeida, 1155 - Ouro Branco - LONDRINA/PR - CEP: 86.042-001.
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA - ESTADOJUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA - ESTADOJUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA - ESTADOJUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA - ESTADO
DO PARANÁ. EDITAL DE CITAÇÃO dos executados ALEX EMANUEL COLONIESE—MEDO PARANÁ. EDITAL DE CITAÇÃO dos executados ALEX EMANUEL COLONIESE—MEDO PARANÁ. EDITAL DE CITAÇÃO dos executados ALEX EMANUEL COLONIESE—MEDO PARANÁ. EDITAL DE CITAÇÃO dos executados ALEX EMANUEL COLONIESE—ME
(CNPJ nº. 12.158.471/0001-12) e ALEX EMANUEL COLONIESE (CPF n° 005.900.099-(CNPJ nº. 12.158.471/0001-12) e ALEX EMANUEL COLONIESE (CPF n° 005.900.099-(CNPJ nº. 12.158.471/0001-12) e ALEX EMANUEL COLONIESE (CPF n° 005.900.099-(CNPJ nº. 12.158.471/0001-12) e ALEX EMANUEL COLONIESE (CPF n° 005.900.099-
66) COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou66) COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou66) COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou66) COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 4ª Vara Cível, tramitam os autos n°dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 4ª Vara Cível, tramitam os autos n°dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 4ª Vara Cível, tramitam os autos n°dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 4ª Vara Cível, tramitam os autos n°
0004925-83.2017.8.16.0014 de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, movida0004925-83.2017.8.16.0014 de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, movida0004925-83.2017.8.16.0014 de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, movida0004925-83.2017.8.16.0014 de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, movida
por BANCO BRADESCO S/A em face de ALEX EMANUEL COLONIESE — ME E ALEXpor BANCO BRADESCO S/A em face de ALEX EMANUEL COLONIESE — ME E ALEXpor BANCO BRADESCO S/A em face de ALEX EMANUEL COLONIESE — ME E ALEXpor BANCO BRADESCO S/A em face de ALEX EMANUEL COLONIESE — ME E ALEX
EMANUEL COLONIESE, onde o autor alega, em resumo, que: “Edital de Citação dos. executadosEMANUEL COLONIESE, onde o autor alega, em resumo, que: “Edital de Citação dos. executadosEMANUEL COLONIESE, onde o autor alega, em resumo, que: “Edital de Citação dos. executadosEMANUEL COLONIESE, onde o autor alega, em resumo, que: “Edital de Citação dos. executados
ALEX EMANUEL COLONIESE — ME (CNPJ nº. 12.158.471/0001-12) e ALEX EMANUELALEX EMANUEL COLONIESE — ME (CNPJ nº. 12.158.471/0001-12) e ALEX EMANUELALEX EMANUEL COLONIESE — ME (CNPJ nº. 12.158.471/0001-12) e ALEX EMANUELALEX EMANUEL COLONIESE — ME (CNPJ nº. 12.158.471/0001-12) e ALEX EMANUEL
COLONIESE (CPF nº. 005.900.099-66), atualmente em lugar ignorado, para que, no prazo de TRÊSCOLONIESE (CPF nº. 005.900.099-66), atualmente em lugar ignorado, para que, no prazo de TRÊSCOLONIESE (CPF nº. 005.900.099-66), atualmente em lugar ignorado, para que, no prazo de TRÊSCOLONIESE (CPF nº. 005.900.099-66), atualmente em lugar ignorado, para que, no prazo de TRÊS
(03) DIAS, contados do término do prazo deste, promova o pagamento do débito, acrescido de custas(03) DIAS, contados do término do prazo deste, promova o pagamento do débito, acrescido de custas(03) DIAS, contados do término do prazo deste, promova o pagamento do débito, acrescido de custas(03) DIAS, contados do término do prazo deste, promova o pagamento do débito, acrescido de custas
e honorários advocatícios, dos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIALe honorários advocatícios, dos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIALe honorários advocatícios, dos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIALe honorários advocatícios, dos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL
— PROJUDI n° 4925-83.2017.8.16.0014 em que BANCO BRADESCO S/A movida contra ALEX— PROJUDI n° 4925-83.2017.8.16.0014 em que BANCO BRADESCO S/A movida contra ALEX— PROJUDI n° 4925-83.2017.8.16.0014 em que BANCO BRADESCO S/A movida contra ALEX— PROJUDI n° 4925-83.2017.8.16.0014 em que BANCO BRADESCO S/A movida contra ALEX
EMANUEL COLONIESE—ME pelo valor de R$ 26.005,65 (vinte seis mil e cinco reais e sessentaEMANUEL COLONIESE—ME pelo valor de R$ 26.005,65 (vinte seis mil e cinco reais e sessentaEMANUEL COLONIESE—ME pelo valor de R$ 26.005,65 (vinte seis mil e cinco reais e sessentaEMANUEL COLONIESE—ME pelo valor de R$ 26.005,65 (vinte seis mil e cinco reais e sessenta
e cinco centavos), em 31/01/2017, ou, para, no mesmo prazo, oferecer bens à penhora, em tantose cinco centavos), em 31/01/2017, ou, para, no mesmo prazo, oferecer bens à penhora, em tantose cinco centavos), em 31/01/2017, ou, para, no mesmo prazo, oferecer bens à penhora, em tantose cinco centavos), em 31/01/2017, ou, para, no mesmo prazo, oferecer bens à penhora, em tantos
quantos bastem para integral satisfação do débito exequendo a ser devidamente corrigido e acrescidoquantos bastem para integral satisfação do débito exequendo a ser devidamente corrigido e acrescidoquantos bastem para integral satisfação do débito exequendo a ser devidamente corrigido e acrescidoquantos bastem para integral satisfação do débito exequendo a ser devidamente corrigido e acrescido
das comunicações legais até a data do pagamento, ou ainda, querendo, no prazo legal de 15 (quinze)das comunicações legais até a data do pagamento, ou ainda, querendo, no prazo legal de 15 (quinze)das comunicações legais até a data do pagamento, ou ainda, querendo, no prazo legal de 15 (quinze)das comunicações legais até a data do pagamento, ou ainda, querendo, no prazo legal de 15 (quinze)
dias, oponha embargos à execução, na forma do art. 914 e segs. do CPC/I5. ADVERTÊNCIA: casodias, oponha embargos à execução, na forma do art. 914 e segs. do CPC/I5. ADVERTÊNCIA: casodias, oponha embargos à execução, na forma do art. 914 e segs. do CPC/I5. ADVERTÊNCIA: casodias, oponha embargos à execução, na forma do art. 914 e segs. do CPC/I5. ADVERTÊNCIA: caso
o devedor não pague a divida mencionada acima, no prazo assinado, nem mesmo nomeie bens ào devedor não pague a divida mencionada acima, no prazo assinado, nem mesmo nomeie bens ào devedor não pague a divida mencionada acima, no prazo assinado, nem mesmo nomeie bens ào devedor não pague a divida mencionada acima, no prazo assinado, nem mesmo nomeie bens à
penhora, sofrera penhora coercitiva em seus bens, tantos quantos bastem para garantia da dívida.penhora, sofrera penhora coercitiva em seus bens, tantos quantos bastem para garantia da dívida.penhora, sofrera penhora coercitiva em seus bens, tantos quantos bastem para garantia da dívida.penhora, sofrera penhora coercitiva em seus bens, tantos quantos bastem para garantia da dívida.
Fica também advertido que em caso de revelia será realizada a nomeação de Curador Especial.Fica também advertido que em caso de revelia será realizada a nomeação de Curador Especial.Fica também advertido que em caso de revelia será realizada a nomeação de Curador Especial.Fica também advertido que em caso de revelia será realizada a nomeação de Curador Especial.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereçoOBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereçoOBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereçoOBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereço
na web é https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/. O acesso ao sistema pelos advogados depende de préviona web é https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/. O acesso ao sistema pelos advogados depende de préviona web é https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/. O acesso ao sistema pelos advogados depende de préviona web é https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/. O acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio
cadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional quecadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional quecadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional quecadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que
já utilize o sistema eletrônico (OAB). E, para constar expediu-se o presente, que será afixado nojá utilize o sistema eletrônico (OAB). E, para constar expediu-se o presente, que será afixado nojá utilize o sistema eletrônico (OAB). E, para constar expediu-se o presente, que será afixado nojá utilize o sistema eletrônico (OAB). E, para constar expediu-se o presente, que será afixado no
local de costume deste Juízo e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade elocal de costume deste Juízo e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade elocal de costume deste Juízo e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade elocal de costume deste Juízo e publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Londrina-Pr., aos 04/05/2018. Eu,____(Dáfine F. Favoreto — Ter. Judiciário), fiz digitarComarca de Londrina-Pr., aos 04/05/2018. Eu,____(Dáfine F. Favoreto — Ter. Judiciário), fiz digitarComarca de Londrina-Pr., aos 04/05/2018. Eu,____(Dáfine F. Favoreto — Ter. Judiciário), fiz digitarComarca de Londrina-Pr., aos 04/05/2018. Eu,____(Dáfine F. Favoreto — Ter. Judiciário), fiz digitar
e subscrevi.-(a) JAMIL RIECHI FILHO - Juíz de Direito.e subscrevi.-(a) JAMIL RIECHI FILHO - Juíz de Direito.e subscrevi.-(a) JAMIL RIECHI FILHO - Juíz de Direito.e subscrevi.-(a) JAMIL RIECHI FILHO - Juíz de Direito.

MUNICÍPIO DE TOLEDOMUNICÍPIO DE TOLEDOMUNICÍPIO DE TOLEDOMUNICÍPIO DE TOLEDO
7º TERMOADITIVO PORAPOSTILAMENTOAO CONTRATO Nº 0193/20167º TERMOADITIVO PORAPOSTILAMENTOAO CONTRATO Nº 0193/20167º TERMOADITIVO PORAPOSTILAMENTOAO CONTRATO Nº 0193/20167º TERMOADITIVO PORAPOSTILAMENTOAO CONTRATO Nº 0193/2016

PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO ea empresaECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DEPARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO ea empresaECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DEPARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO ea empresaECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DEPARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO ea empresaECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DE
ENGENHARIAE CONSTRUÇÕES LTDA. CLÁUSULAPRIMEIRA: O presente InstrumentoENGENHARIAE CONSTRUÇÕES LTDA. CLÁUSULAPRIMEIRA: O presente InstrumentoENGENHARIAE CONSTRUÇÕES LTDA. CLÁUSULAPRIMEIRA: O presente InstrumentoENGENHARIAE CONSTRUÇÕES LTDA. CLÁUSULAPRIMEIRA: O presente Instrumento
contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado e publicadocontratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado e publicadocontratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado e publicadocontratual tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato registrado e publicado
através do nº 0193/2016, de 22 de março de 2016, por parte da Administração, visando àatravés do nº 0193/2016, de 22 de março de 2016, por parte da Administração, visando àatravés do nº 0193/2016, de 22 de março de 2016, por parte da Administração, visando àatravés do nº 0193/2016, de 22 de março de 2016, por parte da Administração, visando à
substituição de fiscal de contrato, passando de Marco Antônio Bottega para Adriano Luizsubstituição de fiscal de contrato, passando de Marco Antônio Bottega para Adriano Luizsubstituição de fiscal de contrato, passando de Marco Antônio Bottega para Adriano Luizsubstituição de fiscal de contrato, passando de Marco Antônio Bottega para Adriano Luiz
Loebens. Termo aditivo firmado em 10 de abril de 2018, oriundo da Licitação na modalidadeLoebens. Termo aditivo firmado em 10 de abril de 2018, oriundo da Licitação na modalidadeLoebens. Termo aditivo firmado em 10 de abril de 2018, oriundo da Licitação na modalidadeLoebens. Termo aditivo firmado em 10 de abril de 2018, oriundo da Licitação na modalidade
de Concorrência nº 002/2016.de Concorrência nº 002/2016.de Concorrência nº 002/2016.de Concorrência nº 002/2016.

8º TERMOADITIVOAO CONTRATO Nº 0193/20168º TERMOADITIVOAO CONTRATO Nº 0193/20168º TERMOADITIVOAO CONTRATO Nº 0193/20168º TERMOADITIVOAO CONTRATO Nº 0193/2016
PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e a empresa ECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DEPARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e a empresa ECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DEPARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e a empresa ECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DEPARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO e a empresa ECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado por umENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado por umENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado por umENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado por um
período de 90 (noventa) dias o prazo de execução dos serviços contratados, descritos naperíodo de 90 (noventa) dias o prazo de execução dos serviços contratados, descritos naperíodo de 90 (noventa) dias o prazo de execução dos serviços contratados, descritos naperíodo de 90 (noventa) dias o prazo de execução dos serviços contratados, descritos na
cláusula I do referido Contrato, ficando certo que o referido prazo finda em 10 de julho de 2018,cláusula I do referido Contrato, ficando certo que o referido prazo finda em 10 de julho de 2018,cláusula I do referido Contrato, ficando certo que o referido prazo finda em 10 de julho de 2018,cláusula I do referido Contrato, ficando certo que o referido prazo finda em 10 de julho de 2018,
e por consequência, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, por igual período, tudoe por consequência, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, por igual período, tudoe por consequência, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, por igual período, tudoe por consequência, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, por igual período, tudo
com amparo legal no artigo 57, §1º, inciso II da Lei 8.666/93. Termo aditivo firmado em 10 decom amparo legal no artigo 57, §1º, inciso II da Lei 8.666/93. Termo aditivo firmado em 10 decom amparo legal no artigo 57, §1º, inciso II da Lei 8.666/93. Termo aditivo firmado em 10 decom amparo legal no artigo 57, §1º, inciso II da Lei 8.666/93. Termo aditivo firmado em 10 de
abril de 2018, oriundo da licitação na modalidade de Concorrência nº 002/2016.abril de 2018, oriundo da licitação na modalidade de Concorrência nº 002/2016.abril de 2018, oriundo da licitação na modalidade de Concorrência nº 002/2016.abril de 2018, oriundo da licitação na modalidade de Concorrência nº 002/2016.

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente doO Presidente doO Presidente doO Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de EnergiaSindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de EnergiaSindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de EnergiaSindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia
Elétrica e Alternativa de Londrina e Região - SINDELElétrica e Alternativa de Londrina e Região - SINDELElétrica e Alternativa de Londrina e Região - SINDELElétrica e Alternativa de Londrina e Região - SINDEL, no uso de suas atribuições e, no uso de suas atribuições e, no uso de suas atribuições e, no uso de suas atribuições e
na forma do Estatuto da Entidade, em conformidade com o disposto no art. 13 da Leina forma do Estatuto da Entidade, em conformidade com o disposto no art. 13 da Leina forma do Estatuto da Entidade, em conformidade com o disposto no art. 13 da Leina forma do Estatuto da Entidade, em conformidade com o disposto no art. 13 da Lei
n.º. 7.783, de 28 de junho de 1998, que dispõe sobre o exercício de Greve em serviçosn.º. 7.783, de 28 de junho de 1998, que dispõe sobre o exercício de Greve em serviçosn.º. 7.783, de 28 de junho de 1998, que dispõe sobre o exercício de Greve em serviçosn.º. 7.783, de 28 de junho de 1998, que dispõe sobre o exercício de Greve em serviços
essenciais, convoca todos os trabalhadores da categoria eletricitária, empregados daessenciais, convoca todos os trabalhadores da categoria eletricitária, empregados daessenciais, convoca todos os trabalhadores da categoria eletricitária, empregados daessenciais, convoca todos os trabalhadores da categoria eletricitária, empregados da
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A – ELETROSULEmpresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A – ELETROSULEmpresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A – ELETROSULEmpresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A – ELETROSUL
e dee dee dee de Furnas Centrais Elétricas S/A,Furnas Centrais Elétricas S/A,Furnas Centrais Elétricas S/A,Furnas Centrais Elétricas S/A, de sua base territorial, associados ou não, a sede sua base territorial, associados ou não, a sede sua base territorial, associados ou não, a sede sua base territorial, associados ou não, a se
reunirem emreunirem emreunirem emreunirem em Assembleia Geral ExtraordináriaAssembleia Geral ExtraordináriaAssembleia Geral ExtraordináriaAssembleia Geral Extraordinária, tendo por local, em, tendo por local, em, tendo por local, em, tendo por local, em LondrinaLondrinaLondrinaLondrina – nas– nas– nas– nas
dependências da Empresa ELETROSUL no dia 14 de maio de 2018, às 07:30h emdependências da Empresa ELETROSUL no dia 14 de maio de 2018, às 07:30h emdependências da Empresa ELETROSUL no dia 14 de maio de 2018, às 07:30h emdependências da Empresa ELETROSUL no dia 14 de maio de 2018, às 07:30h em
primeira chamada, com o número regulamentar de presentes e, às 08:00 em segundaprimeira chamada, com o número regulamentar de presentes e, às 08:00 em segundaprimeira chamada, com o número regulamentar de presentes e, às 08:00 em segundaprimeira chamada, com o número regulamentar de presentes e, às 08:00 em segunda
chamada com qualquer número de presentes; emchamada com qualquer número de presentes; emchamada com qualquer número de presentes; emchamada com qualquer número de presentes; em IvaiporãIvaiporãIvaiporãIvaiporã - no Portão de entrada- no Portão de entrada- no Portão de entrada- no Portão de entrada
da Empresa FURNAS, 07:30h em primeira chamada, com o número regulamentar deda Empresa FURNAS, 07:30h em primeira chamada, com o número regulamentar deda Empresa FURNAS, 07:30h em primeira chamada, com o número regulamentar deda Empresa FURNAS, 07:30h em primeira chamada, com o número regulamentar de
presentes e, às 08:00 em segunda chamada com qualquer número de presentes parapresentes e, às 08:00 em segunda chamada com qualquer número de presentes parapresentes e, às 08:00 em segunda chamada com qualquer número de presentes parapresentes e, às 08:00 em segunda chamada com qualquer número de presentes para
deliberarem sobre a seguintedeliberarem sobre a seguintedeliberarem sobre a seguintedeliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIAORDEM DO DIA:::: 1. Informes; 2. Deliberar sobre o1. Informes; 2. Deliberar sobre o1. Informes; 2. Deliberar sobre o1. Informes; 2. Deliberar sobre o
indicativo de greve pelo período de 72 horas a partir de 22 de maio de 2018, pelaindicativo de greve pelo período de 72 horas a partir de 22 de maio de 2018, pelaindicativo de greve pelo período de 72 horas a partir de 22 de maio de 2018, pelaindicativo de greve pelo período de 72 horas a partir de 22 de maio de 2018, pela
resolução do ACT; 3. Definição das formas de manutenção dos serviços essen-resolução do ACT; 3. Definição das formas de manutenção dos serviços essen-resolução do ACT; 3. Definição das formas de manutenção dos serviços essen-resolução do ACT; 3. Definição das formas de manutenção dos serviços essen-
ciais à população; 4. Encaminhamentosciais à população; 4. Encaminhamentosciais à população; 4. Encaminhamentosciais à população; 4. Encaminhamentos, 10 de maio de 2018., 10 de maio de 2018., 10 de maio de 2018., 10 de maio de 2018.
Sandro Adão Ruhnke – Diretor Presidente.Sandro Adão Ruhnke – Diretor Presidente.Sandro Adão Ruhnke – Diretor Presidente.Sandro Adão Ruhnke – Diretor Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 62/2018LICITAÇÃO Nº 62/2018LICITAÇÃO Nº 62/2018LICITAÇÃO Nº 62/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2018

O MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, torna público que às 09:00 horas doO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, torna público que às 09:00 horas doO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, torna público que às 09:00 horas doO MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, torna público que às 09:00 horas do

dia 29/05/2018, fará realizar na Prefeitura Municipal de PRADO FERREIRA, à Rua São Paulo, 191,dia 29/05/2018, fará realizar na Prefeitura Municipal de PRADO FERREIRA, à Rua São Paulo, 191,dia 29/05/2018, fará realizar na Prefeitura Municipal de PRADO FERREIRA, à Rua São Paulo, 191,dia 29/05/2018, fará realizar na Prefeitura Municipal de PRADO FERREIRA, à Rua São Paulo, 191,

PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOSPREGÃO - REGISTRO DE PREÇOSPREGÃO - REGISTRO DE PREÇOSPREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS, conforme específica abaixo:, conforme específica abaixo:, conforme específica abaixo:, conforme específica abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:DESCRIÇÃO DO OBJETO:DESCRIÇÃO DO OBJETO:DESCRIÇÃO DO OBJETO:

OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO: Cons tui objeto desta Licitação aCons tui objeto desta Licitação aCons tui objeto desta Licitação aCons tui objeto desta Licitação a AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ZEROAQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ZEROAQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ZEROAQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS ZERO

KM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEKM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEKM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEKM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

PRADO FERREIRA, CONFORME MINISTÉRIO DA SÁUDE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DEPRADO FERREIRA, CONFORME MINISTÉRIO DA SÁUDE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DEPRADO FERREIRA, CONFORME MINISTÉRIO DA SÁUDE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DEPRADO FERREIRA, CONFORME MINISTÉRIO DA SÁUDE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA: 09102.090000/1170-2.EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA: 09102.090000/1170-2.EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA: 09102.090000/1170-2.EQUIPAMENTO/ MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA: 09102.090000/1170-2.

O Critério de julgamento será o menor preço Por item.O Critério de julgamento será o menor preço Por item.O Critério de julgamento será o menor preço Por item.O Critério de julgamento será o menor preço Por item.

VALOR MÁXIMO - R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais).VALOR MÁXIMO - R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais).VALOR MÁXIMO - R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais).VALOR MÁXIMO - R$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais).

OEdital estaráadisposiçãodos interessadosnositedoMunicípiowww.pradoferreira.OEdital estaráadisposiçãodos interessadosnositedoMunicípiowww.pradoferreira.OEdital estaráadisposiçãodos interessadosnositedoMunicípiowww.pradoferreira.OEdital estaráadisposiçãodos interessadosnositedoMunicípiowww.pradoferreira.

pr.gov.br. Maiores informações poderão ser ob das pelo telefone (043) 3244-1143.pr.gov.br. Maiores informações poderão ser ob das pelo telefone (043) 3244-1143.pr.gov.br. Maiores informações poderão ser ob das pelo telefone (043) 3244-1143.pr.gov.br. Maiores informações poderão ser ob das pelo telefone (043) 3244-1143.

PRADO FERREIRA, 09/05/2018PRADO FERREIRA, 09/05/2018PRADO FERREIRA, 09/05/2018PRADO FERREIRA, 09/05/2018

WILSON HERBER FILHOWILSON HERBER FILHOWILSON HERBER FILHOWILSON HERBER FILHO

PregoeiroPregoeiroPregoeiroPregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP:CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP:CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP:CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP:

84.600-900 – União da Vitória – Paraná.84.600-900 – União da Vitória – Paraná.84.600-900 – União da Vitória – Paraná.84.600-900 – União da Vitória – Paraná.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃOAVISO DE HOMOLOGAÇÃOAVISO DE HOMOLOGAÇÃOAVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N. º 01/2018 – PROCESSO N. º 05/2018CONCORRÊNCIA N. º 01/2018 – PROCESSO N. º 05/2018CONCORRÊNCIA N. º 01/2018 – PROCESSO N. º 05/2018CONCORRÊNCIA N. º 01/2018 – PROCESSO N. º 05/2018

Homologo a Licitação na modalidade Concorrência n.º 01/2018, que temHomologo a Licitação na modalidade Concorrência n.º 01/2018, que temHomologo a Licitação na modalidade Concorrência n.º 01/2018, que temHomologo a Licitação na modalidade Concorrência n.º 01/2018, que tem
por objeto a Pavimentação Asfáltica em CBUQ com 946,51m², incluindopor objeto a Pavimentação Asfáltica em CBUQ com 946,51m², incluindopor objeto a Pavimentação Asfáltica em CBUQ com 946,51m², incluindopor objeto a Pavimentação Asfáltica em CBUQ com 946,51m², incluindo
os serviços de: Remoção Revestimento Primário; Regularização eos serviços de: Remoção Revestimento Primário; Regularização eos serviços de: Remoção Revestimento Primário; Regularização eos serviços de: Remoção Revestimento Primário; Regularização e
Compactação do Subleito - 100% PN; Sub-Base em Macadame Hidráulico;Compactação do Subleito - 100% PN; Sub-Base em Macadame Hidráulico;Compactação do Subleito - 100% PN; Sub-Base em Macadame Hidráulico;Compactação do Subleito - 100% PN; Sub-Base em Macadame Hidráulico;
Base em Brita Graduada; Imprimação co, CM-30; Pintura de ligação comBase em Brita Graduada; Imprimação co, CM-30; Pintura de ligação comBase em Brita Graduada; Imprimação co, CM-30; Pintura de ligação comBase em Brita Graduada; Imprimação co, CM-30; Pintura de ligação com
RR-1C; Revestimento em CBUQ; Meio-Fio com Sarjeta DER-Tipo 2;RR-1C; Revestimento em CBUQ; Meio-Fio com Sarjeta DER-Tipo 2;RR-1C; Revestimento em CBUQ; Meio-Fio com Sarjeta DER-Tipo 2;RR-1C; Revestimento em CBUQ; Meio-Fio com Sarjeta DER-Tipo 2;
Calçada em Paver Colorido e=6cm; Rampa em Paver para PNE com PisoCalçada em Paver Colorido e=6cm; Rampa em Paver para PNE com PisoCalçada em Paver Colorido e=6cm; Rampa em Paver para PNE com PisoCalçada em Paver Colorido e=6cm; Rampa em Paver para PNE com Piso
Tátil (NBR 9050); Sinalização de Trânsito; Drenagem, Placa de Obra eTátil (NBR 9050); Sinalização de Trânsito; Drenagem, Placa de Obra eTátil (NBR 9050); Sinalização de Trânsito; Drenagem, Placa de Obra eTátil (NBR 9050); Sinalização de Trânsito; Drenagem, Placa de Obra e
Ensaios Tecnológicos (TRECHO: Rua Nilo Eugênio dos Reis, trecho entreEnsaios Tecnológicos (TRECHO: Rua Nilo Eugênio dos Reis, trecho entreEnsaios Tecnológicos (TRECHO: Rua Nilo Eugênio dos Reis, trecho entreEnsaios Tecnológicos (TRECHO: Rua Nilo Eugênio dos Reis, trecho entre
a Rua Capitão Ricardo Kirke e Rua Princesa Isabel. Local do Objeto:a Rua Capitão Ricardo Kirke e Rua Princesa Isabel. Local do Objeto:a Rua Capitão Ricardo Kirke e Rua Princesa Isabel. Local do Objeto:a Rua Capitão Ricardo Kirke e Rua Princesa Isabel. Local do Objeto:
Bairro: São Cristóvão) em favor da empresaBairro: São Cristóvão) em favor da empresaBairro: São Cristóvão) em favor da empresaBairro: São Cristóvão) em favor da empresa ENGEMASS ENGENHARIA EENGEMASS ENGENHARIA EENGEMASS ENGENHARIA EENGEMASS ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO EIRELICONSTRUÇÃO EIRELICONSTRUÇÃO EIRELICONSTRUÇÃO EIRELI,,,, inscrita no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89,inscrita no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89,inscrita no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89,inscrita no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, comcomcomcom
o Valor Global de R$ 115.100,00 (cento e quinze mil e cem reais) para queo Valor Global de R$ 115.100,00 (cento e quinze mil e cem reais) para queo Valor Global de R$ 115.100,00 (cento e quinze mil e cem reais) para queo Valor Global de R$ 115.100,00 (cento e quinze mil e cem reais) para que
produza os efeitos legais nos termos do Art. 43, Inciso IV da Lei Federal n.ºproduza os efeitos legais nos termos do Art. 43, Inciso IV da Lei Federal n.ºproduza os efeitos legais nos termos do Art. 43, Inciso IV da Lei Federal n.ºproduza os efeitos legais nos termos do Art. 43, Inciso IV da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores.8.666/93 e suas alterações posteriores.8.666/93 e suas alterações posteriores.8.666/93 e suas alterações posteriores.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 083/2018 (4598) – PMUVAEXTRATO DE CONTRATO N.º 083/2018 (4598) – PMUVAEXTRATO DE CONTRATO N.º 083/2018 (4598) – PMUVAEXTRATO DE CONTRATO N.º 083/2018 (4598) – PMUVA
CONTRATANTE:CONTRATANTE:CONTRATANTE:CONTRATANTE: Município de União da Vitória, Estado do Paraná,Município de União da Vitória, Estado do Paraná,Município de União da Vitória, Estado do Paraná,Município de União da Vitória, Estado do Paraná,
com sede à Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, inscrito no CNPJ sob o n.ºcom sede à Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, inscrito no CNPJ sob o n.ºcom sede à Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, inscrito no CNPJ sob o n.ºcom sede à Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, inscrito no CNPJ sob o n.º
75.967.760/0001-71, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal,75.967.760/0001-71, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal,75.967.760/0001-71, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal,75.967.760/0001-71, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal,
em pleno exercício de seu mandato e funções, Hilton Santin Roveda,em pleno exercício de seu mandato e funções, Hilton Santin Roveda,em pleno exercício de seu mandato e funções, Hilton Santin Roveda,em pleno exercício de seu mandato e funções, Hilton Santin Roveda,
portador da Cédula de Identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR e do CPF n.ºportador da Cédula de Identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR e do CPF n.ºportador da Cédula de Identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR e do CPF n.ºportador da Cédula de Identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR e do CPF n.º
030.419.409-30, e030.419.409-30, e030.419.409-30, e030.419.409-30, e
CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA:CONTRATADA: Engemass Engenharia e Construção Eireli - CNPJ sob n.ºEngemass Engenharia e Construção Eireli - CNPJ sob n.ºEngemass Engenharia e Construção Eireli - CNPJ sob n.ºEngemass Engenharia e Construção Eireli - CNPJ sob n.º
07.289.188/0001-8907.289.188/0001-8907.289.188/0001-8907.289.188/0001-89
OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO: Pavimentação Asfáltica em CBUQ com 946,51m², incluindoPavimentação Asfáltica em CBUQ com 946,51m², incluindoPavimentação Asfáltica em CBUQ com 946,51m², incluindoPavimentação Asfáltica em CBUQ com 946,51m², incluindo
os serviços de: Remoção Revestimento Primário; Regularização eos serviços de: Remoção Revestimento Primário; Regularização eos serviços de: Remoção Revestimento Primário; Regularização eos serviços de: Remoção Revestimento Primário; Regularização e
Compactação do Subleito - 100% PN; Sub-Base em Macadame Hidráulico;Compactação do Subleito - 100% PN; Sub-Base em Macadame Hidráulico;Compactação do Subleito - 100% PN; Sub-Base em Macadame Hidráulico;Compactação do Subleito - 100% PN; Sub-Base em Macadame Hidráulico;
Base em Brita Graduada; Imprimação co, CM-30; Pintura de ligação comBase em Brita Graduada; Imprimação co, CM-30; Pintura de ligação comBase em Brita Graduada; Imprimação co, CM-30; Pintura de ligação comBase em Brita Graduada; Imprimação co, CM-30; Pintura de ligação com
RR-1C; Revestimento em CBUQ; Meio-Fio com Sarjeta DER-Tipo 2;RR-1C; Revestimento em CBUQ; Meio-Fio com Sarjeta DER-Tipo 2;RR-1C; Revestimento em CBUQ; Meio-Fio com Sarjeta DER-Tipo 2;RR-1C; Revestimento em CBUQ; Meio-Fio com Sarjeta DER-Tipo 2;
Calçada em Paver Colorido e=6cm; Rampa em Paver para PNE com PisoCalçada em Paver Colorido e=6cm; Rampa em Paver para PNE com PisoCalçada em Paver Colorido e=6cm; Rampa em Paver para PNE com PisoCalçada em Paver Colorido e=6cm; Rampa em Paver para PNE com Piso
Tátil (NBR 9050); Sinalização de Trânsito; Drenagem, Placa de Obra eTátil (NBR 9050); Sinalização de Trânsito; Drenagem, Placa de Obra eTátil (NBR 9050); Sinalização de Trânsito; Drenagem, Placa de Obra eTátil (NBR 9050); Sinalização de Trânsito; Drenagem, Placa de Obra e
Ensaios Tecnológicos (TRECHO: Rua Nilo Eugênio dos Reis, trecho entre aEnsaios Tecnológicos (TRECHO: Rua Nilo Eugênio dos Reis, trecho entre aEnsaios Tecnológicos (TRECHO: Rua Nilo Eugênio dos Reis, trecho entre aEnsaios Tecnológicos (TRECHO: Rua Nilo Eugênio dos Reis, trecho entre a
Rua Capitão Ricardo Kirke e Rua Princesa Isabel. Local do Objeto: Bairro:Rua Capitão Ricardo Kirke e Rua Princesa Isabel. Local do Objeto: Bairro:Rua Capitão Ricardo Kirke e Rua Princesa Isabel. Local do Objeto: Bairro:Rua Capitão Ricardo Kirke e Rua Princesa Isabel. Local do Objeto: Bairro:
São Cristóvão).São Cristóvão).São Cristóvão).São Cristóvão).
VALOR:VALOR:VALOR:VALOR: R$ 115.100,00 (cento e quinze mil e cem reais). As despesas comR$ 115.100,00 (cento e quinze mil e cem reais). As despesas comR$ 115.100,00 (cento e quinze mil e cem reais). As despesas comR$ 115.100,00 (cento e quinze mil e cem reais). As despesas com
a execução do objeto deste Contrato correrão a conta da seguinte dotação:a execução do objeto deste Contrato correrão a conta da seguinte dotação:a execução do objeto deste Contrato correrão a conta da seguinte dotação:a execução do objeto deste Contrato correrão a conta da seguinte dotação:
n.º 434 - 06.01.1.003.4.4.90.51.00.00.00.00n.º 434 - 06.01.1.003.4.4.90.51.00.00.00.00n.º 434 - 06.01.1.003.4.4.90.51.00.00.00.00n.º 434 - 06.01.1.003.4.4.90.51.00.00.00.00
PRAZO DE EXECUÇÃO:PRAZO DE EXECUÇÃO:PRAZO DE EXECUÇÃO:PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias contados a partir do 10º60 (sessenta) dias contados a partir do 10º60 (sessenta) dias contados a partir do 10º60 (sessenta) dias contados a partir do 10º
(décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo(décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo(décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo(décimo) dia da data da assinatura do Contrato de Empreitada e de acordo
com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.com o estabelecido no cronograma físico-financeiro.
PRAZO DE VIGÊNCIA:PRAZO DE VIGÊNCIA:PRAZO DE VIGÊNCIA:PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, contatos da assinatura do120 (cento e vinte) dias, contatos da assinatura do120 (cento e vinte) dias, contatos da assinatura do120 (cento e vinte) dias, contatos da assinatura do
Contrato.Contrato.Contrato.Contrato.
DATA DE ASSINATURA:DATA DE ASSINATURA:DATA DE ASSINATURA:DATA DE ASSINATURA: 10 de maio de 2018.10 de maio de 2018.10 de maio de 2018.10 de maio de 2018.
FORO:FORO:FORO:FORO: Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná.

União da Vitória, 10 de maio de 2018União da Vitória, 10 de maio de 2018União da Vitória, 10 de maio de 2018União da Vitória, 10 de maio de 2018

HILTON SANTIN ROVEDAHILTON SANTIN ROVEDAHILTON SANTIN ROVEDAHILTON SANTIN ROVEDA
PrefeitoPrefeitoPrefeitoPrefeito

Usuario
Realce

Usuario
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