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PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

N.º 032/2020 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação (edifíciosede da Prefeitura), localizado
na Rua Manoel Ribas n.º 160 – Centro – Engenheiro Beltrão/PR
RETIRADA DO EDITAL: de segunda à sexta-feira, no horário das 9:00 às 11:30hs e das
14:00 às 17:00hs, no endereço acima, no portal de transparência do Município de Engenheiro
Beltrão e na aba licitações do site www.engenheirobeltrao.pr.gov.br, ou através de solicitação
nos endereços indicados a seguir. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas através dos
emails licitacao@engenheirobeltrao.pr.gov.br e renato@engenheirobeltrao.pr.gov.br, ou
através dos telefones (44) 3537 8100 e (44) 99804 0210. DATA DA ABERTURA: 28/04/2020.
HORÁRIO: 09:00 horas
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de reforma e ampliação do
Centro de Eventos da 3ª Idade.

Engenheiro Beltrão, 07 de Abril de 2.020.
WALMIR SEGURAÇO Presidente CPL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO

RIO CINZAS - “CIVARC”
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2020
Licitação de Livre concorrência

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO VALE DO RIO
CINZAS - CIVARC, Estado do Paraná, torna público que
fará realizar licitação, conforme segue:
1 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2020
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço POR LOTE.
2 – OBJETO: Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica:
nova, zero quilômetros (conforme anexo I)
3 – VALOR MÁXIMO: R$ 374.000,00 (Trezentos e setenta
e quatro mil reais)
4 - ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22/04/2020 às
09:30h no site www.bllcompras.org.br “Acesso Identificado
no link - licitações”
5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: poderão
ser obtidas junto ao CIVARC, situado na Rua Hermindo
Augusto de Oliveira, nº 84, das 08h30min às 11h00min e
das 13h30min às 16h30min. O edital completo, futuras atas
e contratos encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.civarc.com.br no link Diário Oficial.

Japira, 02/04/2020
JULIANO RODRIGO MOREIRA,

Pregoeiro Oficial.
Portaria 001/2019.

NEUROTREINO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO HUMANO LTDA, CNPJ 34.910.039/0001-
68, torna público que requereu à Secretaria Municipal do
Ambiente de Londrina -SEMA, a Licença Ambiental Sim-
plificada (LAS), para 8599-6/99.00 - Outras atividades de
ensino não especificadas anteriormente: curso livre de
treinamento cognitivo, na Av. Santos Dumont, 953 – Boa
Vista – Londrina – PR – CEP 86039-090.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

TORNO E SOLDA BRASILIA LTDA torna público que
irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Ope-
ração para FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA-
MENTOS instalada na Avenida Brasilia, 1351, múnici-
pio de Londrina/PR.

Prefeitura Municipal
de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2020
O Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que
fará realizar, licitação na modalidade Concorrência, do tipo
menor preço global, por lote, cujo objeto é a contratação
de empresa(s) para construção e reformas das Unidades
de Valorização de Resíduos (UVR’s) Campos do Iguaçu;
Vila “C” e Porto Belo, em cumprimento ao Termo de
Cooperação entre a PMFI/ITAIPU para preservação
ambiental Convênio nº 4500046667, de acordo com as
especificações detalhadas no Edital e seus anexos. O
recebimento e abertura dos envelopes será no dia 19
de maio de 2020, às 9 horas e 30 minutos, na Diretoria
de Licitações e Contratos, sito à Praça Getúlio Vargas, 280
centro, Sede da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. O
edital está disponível no portal da transparência:
h t t p : / / w w w 2 . p m f i . p r . g o v . b r / g i i g / p o r t a i s /
portaldatransparencia/licitacoes/wfrmLicitacoes.aspx
Maiores informações através do e-mail crispina.cfn@pmfi.
pr.gov.br (não utilizar provedor hotmail), ou pelo telefone
(45) 2105-1367.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 010/2020
O Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que
fará realizar, licitação na modalidade Concorrência, do
tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de
empresa para execução de aduela na Rua dos Brilhantes,
Parque Ouro Verde, em cumprimento ao Contrato de
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA
e de acordo com as especificações detalhadas no edital e
seus anexos. O recebimento e abertura dos envelopes
será no dia 19 de maio de 2020, às 11 horas e 30
minutos, na Diretoria de Licitações e Contratos, sito à
Praça Getúlio Vargas, 280 centro, Sede da Prefeitura
Municipal de Foz do Iguaçu. O edital está disponível no
portal da transparência:
h t t p : / / w w w 2 . p m f i . p r . g o v . b r / g i i g / p o r t a i s /
portaldatransparencia/licitacoes/wfrmLicitacoes.aspx
Maiores informações através do e-mail crispina.cfn@pmfi.
pr.gov.br (não utilizar provedor hotmail), ou pelo telefone
(45) 2105-1367.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 011/2020
O Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, torna público
que fará realizar, licitação na modalidade Concorrência,
do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação
de empresa(s) para execução da drenagem de águas
pluviais, nos Bairros Ipê (Jardim Curitibano II e III); Monjolo
(Jardim Central) e Jardim Lancaster, de acordo com as
especificações detalhadas no Edital e seus anexos. O
recebimento e abertura dos envelopes será no dia 21
de maio de 2020, às 9 horas e 30 minutos, na Diretoria
de Licitações e Contratos, sito à Praça Getúlio Vargas, 280
centro, Sede da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. O
edital está disponível no portal da transparência:
h t t p : / / w w w 2 . p m f i . p r . g o v . b r / g i i g / p o r t a i s /
portaldatransparencia/licitacoes/wfrmLicitacoes.aspx
Maiores informações através do e-mail crispina.cfn@pmfi.
pr.gov.br (não utilizar provedor hotmail), ou pelo telefone
(45) 2105-1367.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 012/2020
O Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que
fará realizar, licitação na modalidade Concorrência, do
tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de
empresa para execução da Ciclovia na Avenida Andradina,
em cumprimento ao Contrato de Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento - Finisa, de acordo com
as especificações detalhadas no edital e seus anexos. O
recebimento e abertura dos envelopes será no dia 21
de maio de 2020, às 11 horas e 30 minutos, na Diretoria
de Licitações e Contratos, sito à Praça Getúlio Vargas, 280
centro, Sede da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. O
edital está disponível no portal da transparência:
h t t p : / / w w w 2 . p m f i . p r . g o v . b r / g i i g / p o r t a i s /
portaldatransparencia/licitacoes/wfrmLicitacoes.aspx
Maiores informações através do e-mail crispina.cfn@pmfi.
pr.gov.br (não utilizar provedor hotmail), ou pelo telefone
(45) 2105-1367.

Foz do Iguaçu, 07 de abril de 2020.
Gilberto Monteiro Bento

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURAMUNICIPAL DE IPORÃ
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADADE PREÇOS Nº. 001/2020-PMI
PROCESSO N°. 012/2020

O Município de Iporã, Estado do Paraná, com autorização
do excelentíssimo Prefeito Municipal Roberto da Silva, em
conformidade com o disposto na Lei nº. 8.666/93, de 21
de junho de 1993, e suas alterações posteriores e demais
legislação, torna público a realização da licitação no dia 23
de abril de 2020 ás 10:00 horas, na sala de reuniões em
sua sede administrativa – Paço Municipal, sito à Rua Pedro
Álvares Cabral, 2.677, na cidade de Iporã-PR, na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, para execução, sob regime de
empreitada por preço global, tipo MENOR PREÇO, a preços
fixos e sem reajuste, da seguinte obra:
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para
construção da 2ª etapa da revitalização da Avenida Padre
Danilo Rossato, no município de Iporã-Pr.
A pasta contento projetos, memorial e cronograma, com inteiro
teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos
poderá ser adquirida no endereço acima indicado no horário
ou obtida no site oficial do município www.ipora.pr.gov.br.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos
deverão ser dirigidos à Comissão de licitação no endereço
acima mencionado – telefone 0xx44-3652-8100 e Fax 0xx44-
3652-8101 – “e-mail” licitacao@ipora.pr.gov.br.

Iporã-Pr, 07 de abril de 2020
Victor Adriano Martins

Presidente da Comissão Especial de Licitação

MUNICÍPIO DE TOLEDO – PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO REF: TOMADA DE PREÇOS Nº
010/2020
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, cujo objeto
é: contratação de empresa para execução global (material
e mão de obra) dos serviços de construção da Casa de
Passagem, localizada na Rua Caetano Severino Perin esquina
com a Rua Equador, Lote 338, Quadra 684, Loteamento
Jardim São João, Toledo-PR, que estava SUSPENSO, terá
sua abertura reprogramada para o dia 28 de ABRIL de 2020,
às 14h00min, com retificações. As alterações estão disponíveis
no site: www.toledo.pr.gov.br. A Assim, por consequência, os
envelopes deverão ser protocolizados até às 14h00min do dia 28
ABRIL DE 2020, no setor de protocolo da Prefeitura do Município
de Toledo, conforme prevê o edital. Quaisquer informações pelo
telefone (45) 3055-8820 ou através do e-mail: licitacao@toledo.
pr.gov.br. Gabinete do Secretário da Administração do Município
de Toledo-PR, em 07 de abril de 2020. Moacir Neodi Vanzzo -
Secretário Da Administração.
- O(s) edital(is) encontra(m)-se à disposição para aquisição
no site: www.toledo.pr.gov.br - link Licitações. Demais
informações: Depto. Licitações e Contratos do Município de
Toledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, Toledo/Pr, de
segunda a sexta-feira, Fone: (45) 3055-8819 Fax: 3378-1704,
e-mail: compras.documentacao@toledo.pr.gov.br

A Comissão Eleitoral constituída, de acordo com Estatuto e Regimento
Eleitoral do SENGE-PR, tendo entre suas atribuições a organização da do-
cumentação eleitoral, realização de comunicações e publicações, preparo
do material eleitoral e decisão sobre quaisquer outras questões omissas
referentes ao processo eleitoral, reuniu-se em 07 de abril de 2020 e:
CONSIDERANDO o Decreto 4230/2020, que determina medidas de isola-
mento social e restrições ao funcionamento normal da sociedade;
CONSIDERANDO orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS),
referentes à pandemia COVID-19;
CONSIDERANDO que os Edifícios onde as Sedes do Sindicato estão locali-
zadas oferecem restrições à circulação de pessoas;
DELIBERA por RETIFICAR o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDI-
CAIS publicado em 11 de fevereiro de 2020 nos seguintes termos:
- As eleições em primeiro escrutínio serão realizadas da seguinte forma: a)
eletronicamente, EXCLUSIVAMENTE pelo sistema de eleições do CREA-PR,
com início às 09 horas do dia 14 de abril de 2020 e término às 18 horas do
dia 16 de abril de 2020, ininterruptamente;
- As eleições presenciais estão CANCELADAS;
- Os 89 profissionais representados por este Sindicato, em condições de
votar e que possuem impedimento para realizar a votação pelo sistema de
eleições do CREA-PR, votarão, excepcionalmente através de correio eletrô-
nico. As orientações serão enviadas aos correios eletrônicos dos referidos
profissionais que encontram-se cadastrados no SENGE-PR.
Caso o primeiro escrutínio não atinja o quórum de 1/5 (um quinto) dos
associados aptos a votar, será realizado segundo escrutínio nos dias 04,
05 e 06 de maio de 2020, nas mesmas condições do presente edital de
retificação, com o quórum mínimo de 1/10.
O processo eleitoral será conduzido pela Comissão Eleitoral, obedecidos
os dispositivos do Estatuto do Sindicato, de seu Regimento Eleitoral e do
Regimento para Diretorias Regionais, cujas cópias estarão à disposição dos
interessados mediante solicitação enviada ao correio eletrônico senge-pr@
senge-pr.org.br.

Curitiba, 08 de abril de 2020.
Reni Antonio Denardi

Presidente da Comissão Eleitoral
SENGE-PR

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
DE CONVOCAÇÃO DE
ELEIÇÕES SINDICAIS

PREFEITURAMUNICIPAL DE SERTANÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SER-
TANOPOLIS no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 3/2020,
de 14/01/2020 torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 29 de abril do
ano de 2020, na Sala de Compras e Licitações, no endereço, DR. VACYR GON-
ÇALVES PEREIRA n° 342 em SERTANÓPOLIS , Paraná, Brasil, TOMADA DE
PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s)
seguinte(s) obra(s):

Local do objeto Objeto
Quantidade e
unidade de
medida

Prazo de
execução

Praça Paulo Gomes Toledo, Rua Jacob
Vareschi esquina com a Rua Nelson
Siqueira Rabelo, Jardim Santa Clara

Urbanização
de praça 2.371,20 m² 120

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou
solicitada através do e-mail compras@sertanopolis.pr.gov.br. Informações adicionais,
dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licita-
ção no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (43).3232.8100.

Sertanópolis, 07 de abril de 2020.
ALEOCÍDIO BALZANELO

Prefeito Municipal
OLGA JOSIANI ROSA

Presidente da Comissão de Licitação do Município

COMARCA DE APUCARANA. 2ª VARA CÍVEL DE APUCARANA – PROJUDI.
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo: 0012061-75.2016.8.16.0044. Classe
Processual: Execução de Título Extrajudicial. Assunto Principal: Con-
tratos Bancários. Valor da Causa: R$143.218,43. Exequente(s): BANCO
BRADESCO S/A. Executado(s): ALLDAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES. EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO ALLDAX INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, com o prazo de 30 (trinta) dias.
A Dra. RENATA BOLZAN JAURIS, MM. Juíza de Direito desta cidade e
Comarca de Apucarana, Estado do Paraná, na forma da lei, etc. FAZ
SABER, aos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem
que, perante este Juízo, tramita os autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EX-
TRAJUDICIAL, sob nº 0012061-75.2016.8.16.0044 em que é exequente
BANCO BRADESCO S/A e executado ALLDAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, e constando dos autos que o executado se encontra
em lugar ignorado, pelo presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias,
que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume na
sede deste Juízo, CITA o executado ALLDAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES, inscrito no CNPJ n. 10.450.428/0001-90, para que no
prazo de 03 dias, pague a dívida que ora se executa, atualizado e com
os acréscimos legais, ou ofereça, independente de penhora, embargos
à execução no prazo de 15 dias. No mesmo prazo opor embargos, reco-
nhecido o crédito, o réu poderá requerer o pagamento de 30% do valor
em execução, incluindo custas e honorários advocatícios, e o restante
em até seis parcelas mensais, acrescido de correção e juros. Fixados
honorários em 10% sobre o valor do débito. No caso de pagamento no
prazo de 03 (três) dias, os honorários serão reduzidos pela metade.
Não sendo efetuado pagamento, proceder penhora e avaliação. PRAZO
PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias. E para que não se alegue ignorân-
cia, mandou expedir o presente edital, na forma da lei. DADO E PASSA-
DO nesta cidade e Comarca de Apucarana, Estado do Paraná, em 19 de
março de 2020. RENATA BOLZAN JAURIS. Juíza de Direito

MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº.015/2020: PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº. 064/2020
A Divisão de Licitação e Compras do Município de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições, faz saber que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial-Registro de Preços nº. 015/2020, visando à Aquisição de Materiais de Expediente,
com fornecimento parcelado para, os Centros de Educação Infantil, as Escolas Municipais:
Tancredo de Almeida Neves, Francisca Dutra, Paulo Freire, Dr. Ulysses da S. Guimarães e
as Secretarias de Administração, Finanças e Saúde, no Município de Tapejara – Paraná,
pelo período de 12 (doze) meses. O certame deste Aviso realizar-se-á no dia 23 de abril de
2020, às 08h30min, e será regido consoante a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal
nº 7.892/13, e o Decreto Municipal nº. 001/06, Lei Complementar 123/06 e alterações, e
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93 e da Lei Estadual nº. 15.608/07, sem
prejuízo das demais regras aplicáveis ao caso. Maiores informações na Sede Administrativa
da Prefeitura Municipal de Tapejara, junto a Divisão de Licitação e Compras. Tapejara/PR,
07 de abril de 2020. Pregoeiro Oficial.

SÚMULADE REQUERIMENTO DE LICENÇAPRÉVIA
CONTINUA LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ 10.460.803/0001-82 Torna público que irá requerer
ao IAP, a Licença Prévia para Transporte rodoviario de
produtos perigosos a ser implantadaAVAYRTON SENNA
DA SILVA 200 SALA 901 EDIF PALHANO BUSINESS T2
CEP 86.050-460 Londrina - PR.

PREFEITURA DE SANTO INACIO
Rua Marcelino Alves de Alcântara,133

CNPJ 76.970.375/0001-46
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2020-PMSI
Objeto: Aquisição de Pneus e Serviços de Alinhamen-
tos e Balanceamentos. Data: 24/04/2020 Abertura:
14:00 hs Informações complementares e aquisição do
Edital Fone (044) 3352.1222 .

Sto Inácio Pr., 07 de Abril de 2.020.
Ciro Yuji Koga - Depto Licitação
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