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115209/2017

                      
FOZTRANS - HOMOLOGAÇÃO

O Diretor Superintendente do FOZTRANS – Instituto de Transportes e Trânsito 
de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições resolve HOMOLOGAR o 
procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº. 008/2017, que tem por objeto a 
seleção de propostas visando o registro de preços para: eventual execução de 
serviços de sinalização viária horizontal, com tinta acrílica, dispositivos 
auxiliares (tachas e tachões) e termoplástico, com fornecimento de todos os 
materiais, equipamentos e mão-de-obra que forem necessários inclusos e; 
eventual aquisição materiais para sinalização viária vertical (tubos de aço 
galvanizado, placas de aço com película), visando atender as necessidades do 
Município, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
Referência., em favor das empresas: MM2 Sinalização e Tintas Ltda - ME, 
inscrita no CNPJ nº 04.996.705/0001-61; Sinalizações São Miguel Ltda - EPP,
inscrita no CNPJ nº 12.106.617/0001-75 e Sinco Sinalização e Construções 
Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ nº 77.046.464/0001-63. Firmo o 
presente para que produza seus efeitos legais. Ciência aos interessados, 
observadas as prescrições legais pertinentes.

Foz do Iguaçu, 24 de Novembro de 2017.
Fernando Maraninchi - Diretor Superintendente

114851/2017

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO – FUNDAÇÃO 
ARAUCÁRIA 

Convêni
o 

Institu
ição  

 Nº 
Adt  

Prazo para 
Execução / 
Vigência do 

Projeto 
 

Valor do 
Convênio 

 
Data de 

assinatura 
do Adt 

277/2015 UEL 1 14/02/2020 / 
14/05/2020 

R$ 
144.000,00 

23/11/2017 

278/2015 UEL 1 14/02/2020 / 
14/05/2020 

R$ 
144.000,00 

23/11/2017 

279/2015 UEL 1 14/02/2020 / 
14/05/2020 

R$ 
144.000,00 

23/11/2017 

280/2015 UEM 1 07/01/2020 / 
07/04/2020 

R$ 
96.000,00 

23/11/2017 

281/2015 UEM 1 07/01/2020 / 
07/04/2020 

R$ 
96.000,00 

23/11/2017 

282/2015 IAPA
R 1 04/01/2020 / 

04/04/2020 
R$ 

96.000,00 
23/11/2017 

283/2015 IAPA
R 1 04/01/2020 / 

04/04/2020 
R$ 

96.000,00 
23/11/2017 

284/2015 IAPA
R 1 04/01/2020 / 

04/04/2020 
R$ 

96.000,00 
23/11/2017 

285/2015 IAPA
R 1 04/01/2020 / 

04/04/2020 
R$ 

96.000,00 
23/11/2017 

286/2015 IAPA
R 1 04/01/2020 / 

04/04/2020 
R$ 

96.000,00 
23/11/2017 

287/2015 UFPR 1 02/01/2020 / 
02/04/2020 

R$ 
96.000,00 

23/11/2017 

288/2017 UFPR  1 02/01/2020 / 
02/04/2020 

R$ 
144.000,00 

23/11/2017 

289/2015 UNIO
ESTE  1 02/01/2020 / 

02/04/2020 
R$ 

144.000,00 
23/11/2017 

290/2015 UNIO
ESTE  1 02/01/2020 / 

02/04/2020 
R$ 

144.000,00 
23/11/2017 

291/2015 FUNT
EF PB 1 04/01/2020 / 

04/04/2020 
R$ 

144.000,00 
23/11/2017 

292/2015 UEPG 1 02/01/2020 / 
02/04/2020 

R$ 
96.000,00 

23/11/2017 
PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN 

Presidente da Fundação Araucária 

114591/2017

 
 

 
Resultado da Licitação 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017 
HOMOLOGAÇÃO  

A presente licitação tem por objeto selecionar a melhor proposta 
para a AQUISIÇÃO DE 04 SALAS DE VIDEOCONFERÊNCIA, para a 
UNESPAR, nos campi de Campo Mourão, Apucarana, Paranavaí e União 
da Vitória, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, da Fundação Araucária, 
conforme disposições contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2017, e 
atendeu a legislação pertinente em toda a sua tramitação, conforme Parecer 
Jurídico nº 049/2017. 

Desse modo, satisfazendo à legislação vigente e ao mérito, 
HOMOLOGO a decisão da Pregoeira, à licitante: 
- Lote 01: Empresa DUOMO COMÉRCIO DE SISTEMAS AUDIO 
VISUAIS LTDA - ME, CNPJ 15.241.658/0001-62, no valor de R$ 764.000,00 
(Setecentos e sessenta e quatro mil reais). 

Curitiba, 23 de novembro de 2017. 
 Paulo Roberto Slud Brofman 

Presidente 
 

114964/2017

A história do Paraná
                              passa por aqui.

www.imprensaoficial.pr.gov.br


