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13426/2018

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 

A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, pessoa jurídica de direito privado de utilidade 
pública, integrante da Administração Indireta do Governo do Paraná, criada pela 
lei 12.020/1998, inscrita sob o CNPJ no 03.579.617/0001-00, com sede à Av. 
Comendador Franco, nº 1341, Jardim Botânico, Cep. 80.215-090, Curitiba, 
Paraná, utilizando de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna 
que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 
“MENOR PREÇO POR LOTE”, que será regido pela Lei n. 15.608/07-PR, Lei 
n. 10.520/2002, Decreto n. 3.555/2000, Decreto n. 5.450/2005, Decreto n. 
5.504/2005, Lei Complementar n. 123, demais legislações correlatas, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666/93 e demais exigências do Edital. 
Objeto: Aquisição de 18 unidades de Computadores DESKTOP. 
Tipo de Licitação: Menor Valor por Lote 
Valor Máximo de Contratação: até R$ 87.720,00 (oitenta e sete mil setecentos e 
vinte reais). 
Recebimento e Abertura das propostas até: às 10:00 horas do dia 06 de Março de 
2018. 
Início da sessão de disputa de preços: às 14:00 horas do dia 06 de Março de 
2018. 
Local: site www.licitacoes-e.com.br 
Retirada de Edital: site www.licitacoes-e.com.br 
Informações: Fone: (41) 3218 9269 e-mail: fernanda@fundacaoaraucaria.org.br. 

Curitiba, 21 de fevereiro de 2018. 
PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN 

Presidente 
 
 

14073/2018

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2018     
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 

PREGÃO Nº 001/2018 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento do auxílio-
alimentação na forma de cartão magnético e/ou com chip de 
segurança, destinado aos funcionários da COHAB, pelo período de 12 
(doze) meses, conforme Edital e seus Anexos. 
DO PROTOCOLO E SESSÃO DE ABERTURA: OS ENVELOPES DE 
PROPOSTA E HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLADOS NO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Rua Pedro Druszcz, nº 160, 
Sobreloja, Centro, Araucária – Paraná, até às 09:30 horas do dia 08 
de março de 2018 e a abertura se dará no mesmo dia às 10:00, na 
sala de abertura de licitações, localizada no mesmo endereço. 
O edital completo e possíveis alterações está(ão) disponível(eis) no site 
www.cohabaraucaria.com.br, ou na Companhia Municipal de Habitação 
de Araucária, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Informações pelo 
telefone (41) 3614-1699 / 3031-8414 

Araucária, 20 de fevereiro de 2018. 

JOSÉ FERREIRA SOARES NETO 
DIRETOR PRESIDENTE 

14132/2018

  

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO  
CMTU-LD 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 034/2018-FUL 
 

O Município de Londrina, por intermédio da Companhia Municipal de Trânsito 
e Urbanização de Londrina – CMTU-LD, torna público o Edital do Pregão 
Presencial em epígrafe, parte integrante do Processo Administrativo n.º 
151/2018-FUL; Data de abertura: 05/03/2018 às 9h00m; Critério: Menor Preço 
Total Mensal; Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços contínuos de limpeza e conservação nas dependências do Terminal 
Urbano de Transporte Coletivo - Central, localizado na Avenida São Paulo, 10, 
centro, Londrina, no Terminal Acapulco, Terminal Vivi Xavier, Terminal Ouro 
Verde, Terminal Milton Gavetti, Terminal Zona Oeste e Terminal Irerê, 
compreendendo o fornecimento de todos os insumos, de materiais de limpeza, 
de equipamentos, de máquinas, de equipamentos de segurança e de mão-de-obra 
para sua perfeita execução, nas periodicidades, horários e na forma constantes 
deste termo de referência. Os interessados poderão adquirir o Edital no site: 
<www2.londrina.pr.gov.br/cmtu>, demais informações na Rua Professor João 
Cândido, 1.213, Centro, Londrina – PR, CEP 86010-001, Fone: (43) 3379-7908 
/ Fax: (43) 3379-7922, e-mail: licita@cmtuld.com.br – Coordenadoria de 
Licitações e Suprimentos. Londrina, 20 de fevereiro de 2018. Moacir Norberto 
Sgarioni/Diretor-Presidente e Marcio Tokoshima/Dir. Administrativo 
Financeiro. 

14248/2018

EXTRATO DE CONVÊNIO – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Convênio Instituição   Valor  Objeto Data  
assinatura  Vigência 

012/2018 UEPG 
R$ 

280.200,
00 

Projeto 
48.859 – 
Processo de 
Inexigibilid
ade 
06/2017 

20/02/2018 

Vigência de 
27 meses a 
partir da 
data de 
assinatura 

                            PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN  
Presidente da Fundação Araucária 

 
 
 

 
 

14281/2018

Central de Atendimento ao Cliente - CAC

www.imprensaoficial.pr.gov.br

A Central de Atendimento ao Cliente - CAC, foi criada visando o 
atendimento a todos os usuários do Sistema de Publicações Oficiais 
(ImprensaNet), seja ele vinculado ao governo estadual, prefeitura ou  
usuário particular.

Dúvidas quanto ao procedimento de envio e consulta de matérias, 
pagamentos e cópias autenticadas, podem ser sanadas de forma 
rápida e clara.

41 3200.5002
Atendimento de segunda a sexta das 7h às 19h. 

barao
Retângulo


