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4845/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA – PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023

Objeto: Organização e produção de eventos, shows e etapa nacional de
rodeio country com montaria em touros, para realização da
EXPOTELÊMACO e alusivo ao aniversário da cidade nos dias 15 a 21 de
março de 2023, do tipo menor preço por Lote.
Data: 02 de fevereiro de 2023 / Horário: 09h00min.
Plataforma ComprasNet http://www.comprasgovernamentais.gov.br
O edital poderá ser obtido na Secretaria Municipal de Administração - Divisão
de Licitações ou através do endereço eletrônico:
https://telemacoborba.atende.net/#!/tipo/servico/valor/8/padrao/1/load/1

Telêmaco Borba,19 de janeiro de 2023.
Matilde Maria Bittencourt

Pregoeira

4981/2023

Tiradentes, n.º 500, Centro, Telêmaco Borba-Pr.
A sessão tem por finalidade o prosseguimento do processo licitatório.

Telêmaco Borba, 19 de janeiro de 2023
Graziele Rodrigues Prestes Honorato

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Toledo

MUNICÍPIO DE TOLEDO
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOSADITIVOS

EXTRATO DE CONTRATO –MUNICÍPIO DE TOLEDO

ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1602/2022
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa MR
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA. OBJETO: Registro de Preços, pelo período
de 12 (doze) meses, para aquisição de gêneros alimentícios, para as unidades da
secretaria de assistência social. VALOR: R$ 156.466,97 (Cento e Cinqüenta e
Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos). Ata
firmada em 13 de dezembro de 2022, oriunda do processo licitatório modalidade
Pregão Eletrônico n.º 261/2022.
ERRATA
No extrato da Ata de Registro de Preços, publicado no Diario Oficial do Estado
no dia 18 de janeiro de 2023, Edição n° 11.333, (pg. 28), constatou-se a
existência de equívoco no nome do interessado, tornando-se necessária a
seguinte correção, de modo que:
- Onde se lê:
CONTRATADA: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA.
- Leia-se:
CONTRATADA: ODALAN TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA.

4814/2023

MUNICÍPIO DE TOLEDO
COMUNICADO DE SUSPENSÃO

COMUNICADO DE SUSPENSÃO –MUNICÍPIO DE TOLEDO

COMUNICADO DE SUSPENSÃO PEGRÃO ELETÔNICO Nº
15/2022-TRÂNSITO
O Pregoeiro do Município de Toledo/PR torna público a quem interessar possa,
a SUSPENSÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - TRÂNSITO, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços em
regime de locação, pelo período de 12 (doze) meses, em sistema integrado de
leitura automática de placas de veículos, processamento, armazenamento,
estatística e transmissão de dados, englobando o fornecimento de sistema,
equipamentos e serviços, conforme especificações e condições estabelecidas no
EDITAL e TERMO DE REFERÊNCIA, e caso seja necessário ajustes ao Edital
e seus Anexos, novo aviso de licitação será republicado com nova data para
abertura do certame.
Quaisquer informações pelo telefone (45) 3196-2161 ou através do e-mail:
comissão.licitacao@toledo.pr.gov.br.

Município de Toledo-PR, em 19 de janeiro de 2023.

LUIS CARLOS FABRIS
PREGOEIRO

5092/2023

Ubiratã

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5932/2023
TOMADADE PREÇOS Nº 01/2023

OMunicípio de Ubiratã torna público que se encontra aberto processo licitatório na

modalidade Tomada de Preços, do tipoMenor Preço, empreitada por Preço Global,
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA
DAPRAÇAVEREADOR HORÁCIO JOSÉ RIBEIRO. Data da realização: 06 de
fevereiro de 2023, às 08h30min. Local de Abertura: Sala de Licitações, localizada
no 1º andar do PaçoMunicipal PrefeitoAlberoni Bittencourt. O edital e seus anexos
poderão ser obtidos no site www.ubirata.pr.gov.br, na aba Processos Licitatórios.
Ubiratã, Paraná, 19 de janeiro de 2023.

5045/2023

Entidades Municipais 

Compania de Habitação de 
Londrina

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL 01/2023 - MODO DE DISPUTA
FECHADO – COHAB-LD

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar obra de rede de
distribuição de energia elétrica, iluminação pública viária, rede de distribuição
de água, rede de coleta de esgotamento sanitário e arborização localizado na rua
denominada PML1 - E, atendendo as famílias que construirão suas unidades
habitacionais nas áreas denominadas PML 1C e PML 1 D, na Gleba Ribeirão
Cambé, Município de Londrina – Estado do Paraná. Protocolo dos envelopes: até
as 12:00hrs do dia 10/02/2023. O Edital completo estará disponível e poderá ser
obtido no site www2.londrina.pr.gov.br/cohab. Outras informações necessárias
através do telefone (43) 3315-2266 / (43) 3315-2269. Londrina, 18 de janeiro de
2023. Bruno Ubiratan - Diretor-Presidente.

5036/2023

Fundação Araucária

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023

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, por intermédio de um dos pregoeiros designados pelo Ato da Diretoria nº
107/2022 de 22 de junho de 2022, utilizando de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET torna público aos interessados, que fará realizar
licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR
PREÇO POR LOTE”, que será regido pela Lei Estadual nº 15.608/07-PR , Lei
Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123 e suas atualizações, demais
legislações correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.
8.666/93, com suas alterações e demais exigências do Edital.
Objeto: 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.
Tipo de Licitação: Menor Valor por Lote.
Valor Máximo do Lote: O preço máximo para a Remuneração do Agente de
Viagem - RAV para a prestação do serviço é de R$ 87,00 (Oitenta e sete reais).
O dispêndio previsto para o período de 12 meses do contrato, é de R$ 700.000,00
(Setecentos mil reais).
Recebimento e Abertura das propostas de 23 de janeiro de 2023 até às 10:00
horas do dia 03 de fevereiro de 2023.
Início da sessão de disputa de preços: às 14:00 horas do dia 03 de fevereiro de
2023.
Local: site www.licitacoes-e.com.br
Retirada de Edital: site www.licitacoes-e.com.br
Informações: Fone: (41) 3218 9268
e-mail: fernanda@fundacaoaraucaria.org.br.

Curitiba, 19 de janeiro de 2023.
Ramiro Wahrhaftig

Presidente
4943/2023

FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA
EXTRATO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 007/2022
Partes: contratante 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 03.579.617/0001-00,
com sede à Av. Comendador Franco, nº 1341, Curitiba-PR; contratada BENNER
SISTEMAS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n.º 02.288.055/0001-74.
Objeto do Aditamento: O presente instrumento tem por objeto a celebração do I
Termo Aditivo do Contrato nº N.º 07/2022, para especificar que a efetiva
instalação do sistema efetivou-se em 01/12/2022 (primeiro de dezembro de dois


