
40 6ª feira | 14/Jun/2019  - Edição nº 10458

  

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO  
CMTU-LD 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 

 
O Município de Londrina, por intermédio da Companhia Municipal de Trânsito 
e Urbanização de Londrina – CMTU-LD, torna público que requereu à 
Secretaria Municipal do Ambiente de Londrina – SEMA, a Licença Prévia (LP), 
para atividade de tratamento e disposição final de resíduos da construção civil 
(classe A, B e C – Res, CONAMA 307/2002), na Chácara São Miguel, 
Londrina-PR. 

 55477/2019 
Resultado da Licitação 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 
HOMOLOGAÇÃO  

A presente licitação tem por objetivo a contratação de serviço de 
natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para 
cotação, reserva e emissão de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e 
internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de 
Atendimento instalado em Curitiba – Pr ou Região Metropolitana, de acordo 
com as características descritas no Anexo I do Edital, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE,  conforme demais disposições contidas no Edital de Pregão 
Eletrônico nº 001/2019 e atendeu a legislação pertinente em toda a sua 
tramitação, conforme Parecer Jurídico nº 11/2019. 

Desse modo, satisfazendo à legislação vigente e ao mérito, 
HOMOLOGO a decisão da Pregoeira, à licitante: 

- Lote 01: Empresa NC TURISMO LTDA EPP, CNPJ 
81.102.709/0001-08, no valor de R$ 0,01 (Um centavo de 
real). 

Curitiba, 10 de junho de 2019. 
 Ramiro Wahrhaftig 

Presidente 
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