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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI 
Estado do Paraná  

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 009/2017 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, Estado do Paraná, nos termos das leis no 8.666/1993, 
1977/09, Decreto 7499/11, bem como as diretrizes, regras e condições do 
Ministério das Cidades, assim como do Decreto Estadual do Estado do Paraná nº 
2.845/2011, para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa 
renda, e ainda pelas normas estabelecidas pela Instituição Financeira para 
aprovação dos projetos/empresas participantes e demais legislação aplicável, 
leva ao conhecimentos dos interessados que realizará Chamamento Público, para 
a seleção de empresa do ramo da construção civil para elaborar os projetos 
arquitetônicos e os de infraestrutura, visando a futura seleção pelo Ministério das 
Cidades e contratação da produção do empreendimento habitacional, em imóveis de 
propriedade do município, pelos agentes executores do programa, que terá como 
gestor a Caixa Econômica Federal – CAIXA, no âmbito do Programa Minha Casa 
Minha Vida - PMCMV - faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento 
Residencial – FAR, podendo ser complementado por contrapartida em bens e 
serviços prevista no Programa Estadual Morar Bem Paraná, no dia 24 de agosto de 
2017 , às 13h30min, em sua sede administrativa, sita à Praça Edmundo Mercer nº 34, 
Tibagi/PR. O Edital completo será fornecido, na Prefeitura Municipal de Tibagi, pelo 
telefone (42) 3916-2129, e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br ou no site 
www.tibagi.pr.gov.br. 

Tibagi, 23 de julho de 2017 
RILDO EMANOEL LEONARDI 

Prefeito Municipal  
 70524/2017

Umuarama 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
ESTADO DO PARANA

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS   Nº 008/2017 – PMU

O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público 
a quem interessar possa que, nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 
8.883/94, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Tomada de 
Preços, para a contratação de empresa de engenharia e ou arquitetura, sob regime de 
empreitada global,  para  reforma do imóvel localizado na Rua Des. Antonio Ferraz 
da Costa, nº 3585, antigo Fórum de Umuarama– Pr,  conforme projetos e planil-
has em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, conforme projetos e planilhas em anexo 
ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.
DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES REDESIGNADA 
PARA: às 09:00 (nove horas) do dia 21 de agosto de 2017.
LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.
OBS. O edital foi alterado e o  atestado de visita deverá ser agendado e realizado 
entre os dias 16 a 18 de agosto de 2017, no horário de expediente da Prefeitura 
Municipal, na Secretaria de Habitação e Projetos Técnicos.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARA-
MA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Lici-
tações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio 
Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. 
Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão 
de Licitações e Contratos, ou pelo telefone (044) 3621 - 4141, ramal 127,  no horário 
das 08:00 às 11:30 h  e das 13:30 as 17:30 h de segunda a sexta-feira ou e-mail: 
licita@umuarama.pr.gov.br

UMUARAMA, 17 de julho de 2017.

CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal

VICENTE AFONSO GASPARINI
Secretário de Administração

70488/2017

Ventania 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2017

A Câmara Municipal de Ventania, torna público que fará realizar, às 09:00 horas 
do dia 01 de setembro de 2017, na Av. Anacleto Bueno de Camargo, n° 1203, em 
Ventania/PR, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo TÉCNICA 
E PREÇO, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de licen-
ciamento de software, incluindo os seguintes sistemas: Contabilidade Pública, 
Orçamento Anual, Plano Plurianual, Controle Patrimonial, Licitações e Compras, 
Controle Interno, Controle de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Portal da 
Transparência, e suporte técnico operacional, para utilização pelos diversos setores 
da Câmara Municipal, conforme detalhamento constante do anexo I - Termo de 
Referência do Edital.
Preço máximo global aceito pela administração da Câmara é de R$ 144.000,00 
(cento e quarenta e quatro mil reais), para um período de 24 (vinte e quatro) meses.
Cópia do inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, 
poderá ser baixado no site www.ventania.pr.leg.br, ou adquirido no endereço 
acima indicado a partir do dia 02 de agosto de 2017, no horário das 9:00 às 11:00 
horas e das 13:00 às 16:00 horas. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de 
esclarecimento deverão ser dirigidos à administração da Câmara no endereço acima 
mencionado – Telefone (42)3274-1169.
Edifício da Câmara Municipal de Ventania, aos primeiro dia de agosto de 2017.

Clodoaldo Machado de Queiroz
Presidente da Câmara Municipal

70531/2017

Entidades Municipais
 

CIRUSPAR – PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017 - PROCESSO Nº 24/2017 
O CIRUSPAR, torna público que no dia 17 de Agosto de 2017, às 09h, estará 
realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, sendo a licitação do tipo 
“Menor Preço”, com critério de julgamento “menor preço global”. Os envelopes 
contendo documentos de habilitação e proposta de preços serão recebidos até às 
09 horas do dia de abertura de sessão. Objeto: Contratação de empresa 
prestadora de serviços de segurança e medicina do trabalho para o 
CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR, a fim de elaborar Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais – PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO, do Laudo Técnico das Condições Ambientais no 
Trabalho – LTCAT e Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, bem como 
realizar os exames ocupacionais (admissional, periódicos, retorno ao trabalho, 
mudança de função e demissional) do PCMSO. O Edital está presente em 
www.ciruspar.pr.gov.br – Informações: (46) 3902-1338 – (46) 3225-2731. E-
mail: licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 01 de Agosto de 2017. Adriano 
Luiz Zini – Pregoeiro do CIRUSPAR. 

 
CIRUSPAR – PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017 - PROCESSO Nº 25/2017 
O CIRUSPAR, torna público que no dia 22 de Agosto de 2017, às 09h, estará 
realizando licitação na modalidade Pregão Presencial - Registro de Preços, 
sendo a licitação do tipo “Menor Preço”, com critério de julgamento “menor 
preço por lote”. Os envelopes contendo documentos de habilitação e proposta de 
preços serão recebidos até às 09 horas do dia de abertura de sessão. Objeto: 
Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus para 
suprir as necessidades da frota do CIRUSPAR/SAMU 192 Sudoeste/PR. 
Quantidade apurada por estimativa com previsão de entrega fragmentada de 
acordo com o consumo. O Edital está presente em www.ciruspar.pr.gov.br – 
Informações: (46) 3902-1338 – (46) 3225-2731. E-mail: 
licitacao@ciruspar.pr.gov.br Pato Branco, 01 de Agosto de 2017. Adriano Luiz 
Zini – Pregoeiro do CIRUSPAR. 
 69733/2017

EMDUR - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo 
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2017 
SISTEMA DE RESGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de cimento CP IV e CP V ou 
similiar equivalente que atenda as especificações  para a fábrica de tubos e 
obras da EMDUR, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
especificações no edital de licitação. A protocolização dos envelopes de 
proposta e documentação poderá ser feita até 15/08/2017, até às 09h:00min, na 
sede da EMDUR, sita na Avenida José João Muraro n° 1.944, Jardim Porto 
Alegre, Toledo-PR.  
Abertura: 15/08/2017 às 09h:10min na sede da EMDUR. O Edital em sua 
integra poderá ser retirado a partir do dia 02 de agosto de 2017 no Dep. de 
Licitações da EMDUR, onde poderão ser obtidas informações 
complementares, ou no site www.toledo.pr.gov.br - Fone (45) 3378-8000 – 
e-mail: admlicita@emdur.com.br ou licita1@emdur.com.br  

Toledo, 01 de agosto de 2017. 
RODRIGO BORTOLOTTO SALES - DIRETOR SUPERINTENDENTE. 

 70285/2017

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – PREGÃO 
ELETRÔNICO 02/2017 – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Ordem Contratada  Valor  Data 
emissão 

Prazo 
entrega 

02/2017 Comercial Onix 
LTDA EPP 

R$ 
41.000,00 01/08/2017 15/08/2017 

PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN 
Presidente da Fundação Araucária 

 70004/2017

EMDUR - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo 
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017 
SISTEMA DE RESGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento 
e aplicação de aditivo estabilizador de solo nas estradas do município, zona 
urbana e rural em atendimento das necessidades da EMDUR, pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações no edital de licitação. A 
protocolização dos envelopes de proposta e documentação poderá ser feita até 
15/08/2017, até às 14h:00min, na sede da EMDUR, sita na Avenida José João 
Muraro n° 1.944, Jardim Porto Alegre, Toledo-PR.  
Abertura: 15/08/2017 às 14h:10min na sede da EMDUR. O Edital em sua 
integra poderá ser retirado a partir do dia 02 de agosto de 2017 no Dep. de 
Licitações da EMDUR, onde poderão ser obtidas informações 
complementares, ou no site www.toledo.pr.gov.br - Fone (45) 3378-8000 – 
e-mail: admlicita@emdur.com.br ou licita1@emdur.com.br  

Toledo, 01 de agosto de 2017. 
RODRIGO BORTOLOTTO SALES - DIRETOR SUPERINTENDENTE. 

  70287/2017

barao
Retângulo


