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TERMO 002/2022 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
Fica dispensada a realização de licitação para contratação do “PRIME Digital 2022 –
Programa Digital de Propriedade Intelectual com Foco no Mercado”, com fulcro no Art.
24, inc. XIII, da Lei 8.666/1993 e no Art. 34, XI, da Lei Estadual 15.608/2007 e em
consonância com o Parecer Jurídico 016/2022, exigência do art.35, X da Lei 15.608/07-PR e
art. 38, VI da Lei 8.666/93.
FORNECEDOR: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas /SEBRAEPR
CNPJ: 75.110.585/0001-00
OBJETO: Contratação do programa “PRIME Digital 2022 – Programa Digital de
Propriedade Intelectual com Foco no Mercado”, cujos objetivos específicos são: Em primeira
instância, apoiar os pesquisadores a compreender critérios de produtização e de mercado para
aplicação prática futura do resultado das suas pesquisas; Apoiar os titulares de patente na
transformação da sua invenção em um produto de mercado seja por meio da abertura de empresa, do
licenciamento ou da transferência tecnológica; Apoiar o desenvolvimento institucional das Instituições
de Ensino Superior do Estado do Paraná, capacitando seus Núcleos de Inovação e Tecnologia nas
temáticas mencionadas acima; e Apoiar o desenvolvimento das mulheres inventoras participantes do
programa, com apresentação de cases inspiradores e conteúdos voltados à liderança e
empreendedorismo feminino.

VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 97.250,00 (noventa e sete mil duzentos e
cinquenta reais).

Curitiba, 20 de abril de 2020.
RAMIRO WAHRHAFTIG
Presidente
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(cinco) meses, de equipamento para proteção individual (EPI) – luvas - para a
utilização nos atendimentos em saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS),
Pronto Atendimento Municipal (PAM) e Unidade de Pronto Atendimento
24horas - UPA 24horas. VALOR: R$ 186.662,50 (cento e oitenta e seis mil
seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Contrato firmado em 01
de março de 2021, oriundo da licitação modalidade Pregão Eletrônico n.º
004/2021.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0673/2021
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO e a empresa J
RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP. OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para o fornecimento de móveis e
equipamentos hospitalares para a utilização nas Unidades de Saúde, Pronto
Atendimento Municipal (PAM), UPA24horas, Vigilância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica, Saúde Mental (CAPS I, CAPS AD, CAPS II), Serviços
Especializados e Unidade Básica de Saúde do Jardim Maracanã, pertencente a
Secretaria da Saúde do Município de Toledo - PR. VALOR: R$ 12.000,00 (doze
mil reais). Ata firmada em 23 de agosto de 2021, oriundo da licitação
modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2021.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022
Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o
parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da
legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE
PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços (execução global) de controle sanitário
integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização
(controle de roedores), desinsetização (controle e manejo de pragas e vetores de
animais sinatópicos nocivos que representam risco à saúde pública), e
descarrapatização e serviço de retirada, manutenção e destinação final para
colméias (vespa e abelha) a serem realizados nos estabelecimentos públicos do
município de Toledo/PR. Sendo que para a Secretária de Assistência Social
serão utilizados recursos do Ministério da Cidadania/Desenvolvimento Social
conforme Plano de Ação e Portaria nº 580/2020, em favor das empresas
relacionadas no relatório de classificação anexado ao processo licitatório,
adjudicando em favor das mesmas para que produzas seus efeitos legais.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do
Paraná, em 08 de março de 2022.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022
Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o
parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da
legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE
PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa
especializada na execução de serviços de lavagem e polimento automotivo para
os veículos, caminhões e máquinas pertencentes a Frota Municipal de Toledo,
Fundo de Trânsito e FUNREBOM, em favor das empresas relacionadas no
relatório de classificação anexado ao processo licitatório, adjudicando em favor
das mesmas para que produzas seus efeitos legais. GABINETE DO PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 04 de março de 2022.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2022
Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o
parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da
legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE
PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de roupas e demais
itens a serem utilizados nos serviços de acolhimento institucional na modalidade
de Casa de Passagem/Alojamento, Residência Inclusiva do Município de
Toledo/PR. E de roupas, calçados, roupas de cama e banho e uniformes
escolares a serem utilizados pelas crianças e adolescentes abrigados nas Casas
Abrigo do Município de Toledo/PR. Sendo que serão utilizados recursos do
Ministério da Cidadania/Desenvolvimento Social, conforme Plano de Ação e
Portaria nº 580/2020, em favor das empresas relacionadas no relatório de
classificação anexado ao processo licitatório, adjudicando em favor das mesmas
para que produzas seus efeitos legais. GABINETE DO PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 22 de março de 2022.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022
Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o
parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da
legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE
PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição equipamentos,
instrumentais e materiais hospitalares e de enfermagem para equipar o
Castramóvel, a fim de fornecer estrutura adequada aos procedimentos a serem
realizados, em atendimento ao Programa Municipal de Defesa e Proteção
Animal de Toledo/PR, através da Secretaria do Desenvolvimento Ambiental e
Saneamento, conforme a modalidade de Transferência Especial que foi
concebida por meio da edição da Emenda Constitucional nº 105, de 12 de
dezembro de 2019 Plano de Ação nº 09032021-010391, cadastrado na
Plataforma +Brasil, anexos ao processo licitatório, em favor das empresas
relacionadas no relatório de classificação anexado ao processo licitatório,
adjudicando em favor das mesmas para que produzas seus efeitos legais.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do
Paraná, em 29 de março de 2022.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0256/2021
Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o
parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da
legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO N° 256/2021, cujo objeto é contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de transporte escolar no perímetro rural
e urbano, em veículos próprios adequados, com motorista, visando atender
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alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino, nos turnos
Matutino, Vespertino e Noturno, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, em
favor das empresas relacionadas no relatório de classificação anexado ao
processo licitatório, adjudicando em favor das mesmas para que produzas seus
efeitos legais. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO,
Estado do Paraná, em 27 de janeiro de 2022.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0270/2021
Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o
parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da
legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO N° 270/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE
PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de móveis e
equipamentos hospitalares para a utilização nas Unidades de Saúde, Pronto
Atendimento Municipal (PAM), UPA24horas, Vigilância Sanitária, Vigilância
Epidemiológica, Saúde Mental (CAPS i, CAPS AD, CAPS II), Serviços
Especializados e Unidade Básica de Saúde do Jardim Maracanã, pertencente a
Secretaria da Saúde do Município de Toledo – Pr, em favor das empresas
relacionadas no relatório de classificação anexado ao processo licitatório,
adjudicando em favor das mesmas para que produzas seus efeitos legais.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do
Paraná, em 18 de março de 2022.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2022
Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o
parecer da Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da
legislação pertinente, homologo o resultado da licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2022, cujo objeto é o aquisição de Veículos
Automotivos tipo ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde de Toledo,
para atendimento da proposta de aquisição de Equipamento/Material
Permanente nº 08885.072000/1210-02 – Fundo Nacional de Saúde – Ministério
da Saúde – Governo Federal. Sendo 3 (três) ambulâncias, em favor das
empresas relacionadas no relatório de classificação anexado ao processo
licitatório, adjudicando em favor das mesmas para que produzas seus efeitos
legais. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do
Paraná, em 19 de abril de 2022.
43510/2022

Entidades Municipais
TERMO 004/2022 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
Fica dispensada a realização de licitação para contratação de empresa para a
aquisição de três licenças de uso do software Zoom Meetings Profissional para
videoconferência online com suporte a 100 (cem) participantes pelo período de
12 (doze) meses, e uma função Webnar como add-on pra uma licença com
suporte para 500 (quinhentos) participantes pelo período de 12 (doze) meses,
respeitadas as especificações técnicas contidas no processo, com fulcro no Art.
24, inc. II, da Lei 8.666/1993, no Art. 34, II, da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei
14.065/2020 e em consonância com o Parecer Jurídico 023/2022, exigência do
art.35, X da Lei 15.608/07-PR e art. 38, VI da Lei 8.666/93.
FORNECEDOR: DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE
COLABORACAO LTDA
CNPJ: 05.933.907/0001-27
OBJETO: Aquisição de três licenças de uso do software Zoom Meetings
Profissional para videoconferência online com suporte a 100 (cem) participantes
pelo período de 12 (doze) meses, e uma função Webnar como add-on pra uma
licença com suporte para 500 (quinhentos) participantes pelo período de 12
(doze) meses.
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 8.746,00 (oito mil setecentos e
quarenta e seis reais).
Curitiba, 04 de maio de 2022.
RAMIRO WAHRHAFTIG
Presidente
43421/2022

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU – PR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU-PR VIA REGISTRO DE
PREÇO.
Abertura e avaliação das propostas: 19 de maio de 2022 às 09h. O
edital poderá ser retirado no site www.licitacoes-e.com.br com o Nº de
ID 936299. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (45)
3521-1776 ou e-mail: licitacao.hmpgl@gmail.com no horário de
expediente da Fundação Municipal de Saúde, das 08h00min às
12h00min e das 13h00min às 17h00min, de 2ª a 6ª feira.
Foz do Iguaçu-PR, 05 de maio de 2022.
Anderson Urias da Silva
Pregoeiro
Portaria n° 090/2022
43485/2022

