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SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DO POENTE

CNPJ 06.096.247/0001-30
Rodovia PR-090, Km 457 - F: 43-996630249
Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária
29 / 11 / 2020

O Síndico do Condomínio Residencial Riviera do Poente, empossado em 01/01/2020, eleito em A.G.O de 01/12/2019,
para mandato no Biênio 2020/2021, no uso de suas atribuições conferida pelo Artigo 36 da Convenção de 02.12.2018,
CONVOCA todos os condôminos para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada com anuência do Município, no dia
29/11/2020, Domingo, em primeira chamada às 09:00 hs e segunda às 09:30 hs, na sede do residencial, Clube do
Poente, Alvorada do Sul/PR, a fim de dirimir pauta a seguir:
1. Prestação de Contas 2020 conforme Alínea a), Inciso I do Artigo 23 da Convenção;
2. Relatório Geral de Gestão do Síndico; Alínea b), Inciso I do Artigo 23 da Convenção;
3. Fixar Orçamento 2021; Alínea c), Inciso I do Artigo 23 da Convenção;
4. Prestação de contas da Pavimentação do Paver e Iluminação; Alínea d), Inciso I do Artigo 23 da Convenção;
5. Decidir data de Eleições para Janeiro/2021 em razão de saída do Síndico José Márcio Miranda.

Os documentos vinculados como Relatório Anual de Gestão do Síndico 2020, Orçamento 2021 e Ata de Reunião de
Administração de 16.11.2020, estão disponíveis previamente para análise dos sócios/condôminos no site web www.
rivieradopoente.com.br.
Convoco o Conselho Fiscal, em razão da Pauta 1 e 2, para em tempo desta A.G.O, atender ao contido na Alínea “a)”,
Inciso I do Artigo 23 c/c Art. 51 e 52 da Convenção emitindo parecer conclusivo;
Publique-se em Jornal de circulação da cidade de Londrina, em Edital da Portaria e WEB do
Residencial, conforme prevê o Artigo 16 da Convenção. Alvorada do Sul/PR, 17.11.2020.

ROGÉRIO CARLOS DIAS - Síndico/Presidente em Exercício

MUNICÍPIO DE TOLEDO
EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: LICITAÇÃO NAMODALIDADE DE
TOMADADE PREÇOS Nº 049/2020

A Comissão Permanente de Licitações, constituída
pelo presidente André Dalla Vecchia e membros Luis
Carlos Fabris e Vanessa Michele Ullmann, comunica aos
proponentes interessados que, após análise e verificação da
documentação apresentada na licitação mencionada, cujo
objeto é a contratação de empresa para a revitalização
e readequação parcial do sistema de Iluminação Pública
do Município de Toledo envolvendo a execução global
(material e mão de obra) dos serviços de iluminação
Pública em diversas ruas do Município de Toledo,
conforme especificações e quantidades definidas no
Projeto Básico, anexo ao processo licitatório; decidiu
HABILITAR as seguintes empresas:
- ALPER ENERGIA S. A.;
- ENGEZYS INSTALADORA ELÉTRICA LTDA;
- ESB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO
ELETRÔNICOS EIRELI – EPP;
- MS ILUMINAÇÃO E ELETRECIDADE EIRELI;
- OENGENHARIA LTDA.;
- PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR
EIRELI;
- SOLAR MATERIAS ELÉTRICOS LTDA.;
- SOUZAFRANCO CONSTRUÇÕES LTDA;
- STEL – SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA;
- TDA ENGENHARIA LTDA;
- VOUGUE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.
- A empresa SOLAR MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
apresentou a Certidão Negativa de Débitos Municipal
vencida e conforme o item 6.2.1 do Edital, caso a empresa
seja declarada a vencedora do certame, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito de certidão negativa.
Comunica, outrossim, que fica aberto o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para eventual interposição de recurso contados
a partir da publicação deste edital, de acordo com a Lei
8666/1993 e alterações.

Toledo, 17 de novembro de 2020.
ANDRÉ DALLA VECCHIA - PRESIDENTE DA COMISSÃO

DE LICITAÇÕES

MUNICÍPIO DE TOLEDO
TERMO DE JULGAMENTO

Analisando detalhadamente toda a documentação constante
no processo de licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA
PÚBLICA sob o nº 003/2020, e verificando as decisões to-
madas, em especial, a descrição e fundamentação constante
na Ata da Comissão Julgadora (fls. 446 a 448), bem como o
parecer jurídico (fl. 450), documentos os quais adoto como fun-
damento, JULGO IMPROCEDENTE E NÃO ACATO O RE-
CURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa INOVA
AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA, man-
tendo as mesmas pontuações da empresa, publicadas no
Edital de Habilitação, para prosseguir no certame licitatório.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE TOLEDO, em 17 de novembro de 2020.

MOACIR NEODI VANZZO
- SECRETÁRIO DAADMINISTRAÇÃO

Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul-pr
comunica aos interessados que será disponibilizada a
licitação a seguir: pregão eletrônico nº 09/2020 – ob-
jeto fornecimento de materiais e equipamentos hospi-
talares edital site www.alvoradadosul.pr.gov.br, e no
sitio eletrônico http://bll.org.br. fone (43) 3157-1006
ou 3157-1008 ou ainda pelo email: licitação@alvorada-
dosul.pr.gov.br. serão respeitas as prerrogativas das leis
complementares 123/2006 e 147/2014.

Roberes Rivelino da Silva – pregoeiro 02/2020.
Alvorada do Sul, 17 de novembro de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Itambaracá/PR torna público e CONVI-
DA interessados em participar do PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 049/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
para Contratação de empresa para Aquisição de Equipa-
mentos para o Centro Municipal de Educação Infantil
“Maria Guedes Maluta”. Credenciamento, abertura, ava-
liação das propostas e disputa de preços dia 09/12/2020
a partir das 09h:01m. Aquisição do Edital: Setor de Li-
citação, sita Av. Interventor Manoel Ribas, 06, ou no si-
tio: www.itambaraca.pr.gov.br – Licitações ou Portal de
Transparência.

Itambaracá/PR, 16 de novembro de 2020.
Carlos Cesar de Carvalho - Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES BIÊNIO 2021/2022

ORECANTODOSVELHINHOSDO LARSANTOANTONIO, atravésde seuPresidente e
pelo presente edital, faz saber que no dia 15/12/2020, no período das 16:00 às 18:00
horas, na sede da Entidade, localizada na Rua Poços deCaldas, 675, centro, na cidade
de Ivaiporã/PR, será realizada eleição para composição da DIRETORIA EXECUTIVA,
CONSELHO FISCAL E SUPLENTES e UNIDADE GESTORA DE TRANSFERÊNCIA,
ficando aberto o prazo do dia 23 ao dia 27 de novembro de 2020 para registro das
chapasqueconcorrerão.O requerimento, fornecido pela secretaria da Entidade, deverá
serdirigido aoPresidentedaEntidade epoderá ser assinadopor qualquer integrante da
chapa e deverá vir acompanhado dos seguintes documentos:
- Ficha de qualificação e declaração de idoneidade de cada integrante dachapa
a ser fornecido pela Entidade;
- Cópia da Cédula de Identidade de cada integrante da chapa;
- Cópia do CPF de cada integrante da chapa;
- Comprovante de residência atualizado (recente) de cada integrante da chapa.
Para o registro das candidaturas, a secretaria da Entidade funcionará, no período
destinado ao registro das chapas, no horário das 08h00 às 11h00, onde
se encontrará à disposição dos interessados pessoa habilitada para atendimento,
prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de
documentação e fornecimento do correspondente recibo. Não será permitido
o registro da chapa sem a totalidade das documentações exigidas de todos os
integrantes da chapa. A eleição para membros da Diretoria e do Conselho Fiscal
e UGT dar-se-á por votação direta e secreta, porém, em caso de candidatura única, as
mesmas serão realizadas por aclamação, conforme determina o Estatuto da Entidade.

Ivaiporã, 18 de novembro de 2020 –Mauro Zurlo - Presidente

O Diretor-Presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná -
Senge-PR - convoca os associados em dia ao sindicato para participarem
da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da categoria, a ser realizada em con-
formidade com os artigos 10 e seguintes do Estatuto do Senge-PR, em duas
etapas: sessões regionais e sessão estadual.
CONSIDERANDO orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS),
referentes à pandemia de COVID-19, a primeira etapa – sessões regio-
nais – realizar-se-á no dia 23 de novembro de 2020, por videoconferência,
com a Sede do Senge-PR em Curitiba, e Diretorias Regionais do Senge-PR
em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Ponta Grossa às
18h30 em primeira e às 19h em segunda convocação, em Maringá às 19h00
em primeira e às 19h30 em segunda chamada, e na Sudoeste às 20h00 em
primeira e 20h30 em segunda convocação.
Os associados em dia que quiserem participar deverão entrar em contato
pelo telefone ou WhastApp (41) 99996-3811 ou e-mail secretaria@senge-pr.
org.br, informando a regional, para receber o link de ingresso na AGO.
A segunda etapa da Assembleia Geral Ordinária - sessão estadual somente
com os representantes eleitos na primeira etapa - será no dia 08 de dezem-
bro de 2020, por videoconferência com a Diretoria Estadual e Regionais às
18h30 em primeira e às 19h em segunda convocação.
A Assembleia Geral Ordinária discutirá e deliberará sobre a seguinte ordem
do dia:
1. Fixação do valor das contribuições associativas e da contribuição sin-
dical do SENGE-PR para o exercício de 2021;
2. Plano de Trabalho para 2021;
3. Previsão orçamentária para 2021;
4. Exclusão de sócios inadimplentes;
5. Eleição dos Representantes para 2ª etapa da AGO.

Curitiba - PR, 18 de novembro de 2020.
Engº Eletric. Leandro José Grassmann

Diretor-Presidente
SENGE-PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL N° 59/2020 – PMC – NOVA DATA

Comunicamos aos interessados que fica alterado para as
13h00 do dia 01 de dezembro de 2020 através do Portal
Comprasnet, PREGÃO ELETRÔNICO, com as seguintes
características: OBJETO: Contratação de pessoa jurídi-
ca para fornecimento, de forma parcelada, de materiais
de higiene e limpeza para atender a estrutura geral do
Município na prevenção e controle da disseminação do
vírus COVID-19. TIPO: Menor preço. Poderão participar
desta licitação as empresas que atenderem às condições
deste Edital e apresentarem os documentos nele exigidos.
Qualquer elemento, informação, esclarecimento ou cópia
da integra deste Edital, deverá ser solicitado ao Departa-
mento de Licitações, pelo fone (43) 3174-2840, ou ainda,
pelo e-mail: licitacao@cambe.pr.gov.br ou através do site
www.cambe.pr.gov.br – Portal da Transparência – Admi-
nistrativo ou www.comprasgovernamentais.gov.br.

Cambé, 16 de novembro de 2020.
José do Carmo Garcia

Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAMBÉ - Estado do Paraná
CNPJ: 76.282.698/0001-47

EXTRATO CONTRATUAL - REF: COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N.º
69/2020 – ID/TCE: 42113

CONTRATANTE: PREFEITURAMUNICIPALDE ITAMBÉ - CNPJN.º 76.282.698/0001-
47
CONTRATADA: RM MARINGÁ ALIMENTOS EIRELI - CNPJ N.º 31.945.645/0001-11
OBJETO: Aquisição de cestas básicas de distribuição gratuita, destinadas ao departa-
mento de educação desta municipalidade.
VALOR CONTRATUAL: R$ 31.680,00 (trinta e um mil seiscentos e oitenta reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 (doze) meses.
DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Pro-
cesso Administrativo de Pregão Presencial Nº 29/2020.
Poder Executivo Municipal - Gabinete do Prefeito, aos 17/11/2020.

Vitor Aparecido Fedrigo (Prefeito Municipal).

PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAMBÉ - Estado do Paraná
EXTRATO CONTRATUAL - EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

(VALOR)
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº172/2019 - ID/TCE Nº42123

CONTRATANTE: PREFEITURAMUNICIPALDE ITAMBÉ - CNPJ Nº 76.282.698/0001-
47
CONTRATADA: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ Nº
20.707.920/0001-51
OBJETO:Através do presente termo as partes resolvem promover um aditivo financei-
ro de realinhamento dos preços pactuados, com fulcro no art. 65, inc. II, letra “d”, da
Lei Federal n° 8.666/93, no valor de R$ 4.273,98 (quatro mil duzentos e setenta e três
reais e noventa e oito centavos).
DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Pro-
cesso Administrativo de Pregão Presencial Nº 52/2019.
Poder Executivo Municipal - Gabinete do Prefeito, aos 17/11/2020.

Vitor Aparecido Fedrigo (Prefeito Municipal).

PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAMBÉ - Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº

28/2020 - PROCESSO ADM. Nº 069/2020
Para que produzam-se os efeitos legais em sua plenitude e com respaldo no inciso VI
do art. 43 da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro Oficial e respectiva
equipe de apoio, devidamente designados pela Portaria nº. 024/2020 de 22/01/2020,
referente ao Pregão Presencial nº 28/2020, e ADJUDICO o objeto ora licitado, o
qual resume-se por: “Aquisição de equipamentos de informática para atendimen-
to a Programação SIGTV nº 428/20200020190001/2019/MC/SGFT/DEFNAS/CGAP
- Ação 219G – Estruturação da Rede de Serviços do SUAS” em favor da empresa:
CONNECTGOV LTDA, com cadastro CNPJ/MF sob o n.º 38.047.263/0001-29, no va-
lor global de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais); V P SILVA BRIN-
QUEDOS, com cadastro CNPJ/MF sob o n.º 18.448.863/0001-91, no valor global de
R$ 400,00 (quatrocentos reais); ISAC COSTA FULMANN, com cadastro CNPJ/MF sob
o n.º 33.932.632/0001-42, no valor global de R$ 19.890,00 (dezenove mil oitocentos
e noventa reais).
Edifício da Prefeitura Municipal, em Itambé/PR, aos 17 de novembro de 2020.

Vitor Aparecido Fedrigo (Prefeito Municipal).

PREFEITURAMUNICIPAL DE ITAMBÉ - Estado do Paraná
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2020

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para Contratação de empresa para
a prestação de serviços em dedetização, desratização e limpeza de caixa d´agua de
unidades Administrativas do Município, em favor da empresa: JONATHAN LUCAS DA
SILVA DEDETIZAÇÃO LTDA, com cadastro CNPJ/MF: 24.731.654/0001-53, no valor
total de R$ 9.703,55 (nove mil setecentos e tres reais e cinquenta e cinco), com base
no art. 24, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acor-
do com Pareceres Técnicos autuados, e tendo em vista os elementos que instruem o
Processo Nº 74/2020.
Gabinete do Prefeito Municipal, em Itambé/PR, aos 17 de novembro de 2020.

Vitor Aparecido Fedrigo (Prefeito Municipal).

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP
AVISO DE LICITAÇÃO – Tomada de Preços n° 01/2020 -

Processo n° 17.028.708-8. GMS n° 09/2020.
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia com vistas à execução de refor-
ma no CCHE/CLCA do Campus de Jacarezinho, conforme memoriais descritivos,
planilhas orçamentárias, cronogramas físico-financeiros e projetos que integram
o presente Edital. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço em regime de empreita-
da por preço unitário. CREDENCIAMENTO e ABERTURA DOS ENVELOPES:
03/12/2020 às 10h, na Reitoria, situada na Av. Getúlio Vargas, 850 – Centro, Jaca-
rezinho/PR. EDITAL: Disponível em www.licitacao.uenp.edu.br e www.compras-
parana.pr.gov.br. Comissão de Licitação - UENP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Arapongas e
Rolândia, por seu Presidente, infra-assinado, no uso de atribuições legais e esta-
tutárias, por intermédio do presente Edital, vem convocar todos os Trabalhadores,
associados ou não ao STIAAR, e que são integrantes da categoria dos “Trabalha-
dores nas Indústrias de Alimentação de Carnes e Derivados”, com data base em
novembro, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realiza-
da em primeira convocação, no dia 20/11/2020, às 08h00 e às 16h00, na subsede
da entidade sito à Rua Duque de Caxias n. 32, centro, em Rolândia-Paraná, e outra
Assembleia no mesmo dia 20/11/2020 às 10h00 e às 18h00, na sede da entidade
sito à Rua Quetzal n. 1464, Vila Araponguinha, em Arapongas/PR, para delibera-
rem a seguinte ordem do dia: 01 – Apresentação, discussão e votação da contra
proposta Patronal referente às cláusulas sociais e econômicas, percentual de re-
composição salarial e pisos normativos para o período 2020/2021; 02 - Havendo
rejeição da proposta patronal, deliberação sobre a deflagração ou não da greve,
com a fixação da data para início do movimento paredista e demais providencias,
conforme previsão legal (Lei nº 7783/1989); 03 - Outros assuntos de interesse da
categoria. Se não houver número legal de presentes para a realização da assem-
bleia em primeira convocação, a mesma realizar-se-á em segunda convocação na
mesma data e local, uma hora após.

Arapongas 17 de novembro de 2020.
Anderson Zanelato – Presidente - Stiaar

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP
AVISO DE LICITAÇÃO – Tomada de Preços n° 02/2020

(GMS 10/2020) Processo n° 17.040.967-1.
OBJETO: Contratação de empresa para obra de adequações nas instalações
elétricas de baixa tensão do Campus de Bandeirantes. TIPO DE LICITA-
ÇÃO: Menor preço em regime de empreitada por preço unitário. CREDEN-
CIAMENTO e ABERTURA DOS ENVELOPES: 03/12/2019 as 14:00h, na
Avenida Getúlio Vargas, 850 - Centro, Jacarezinho/PR. EDITAL: Disponí-
vel na íntegra em www.licitacao.uenp.edu.br e www.comprasparana.pr.gov.
br. Jacarezinho, 17/11/2020. Comissão de Licitação - UENP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2020: MENOR PREÇO POR

EMPREITADA GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CORPO DE BOMBEIROS
RECEBIMENTO PROPOSTAS: Até às 08:00 hs do dia 04 de dezembro de 2020.
ABERTURA: Às 08:00 horas do dia 04 de dezembro de 2020, na Unidade de Licitações,
situada na Prefeitura Municipal de Mandaguari, Praça dos Três Poderes, 500.
Maiores Informações e cópias do Edital, poderão ser obtidas na Unidade de Licitações, no
horário de expediente, de Segunda a Sexta-feira, entre às 7:30 às 11:30 e das 13:00 às
17:00 horas. Fone: 44.3233.8440, ou no endereço eletrônico www.mandaguari.pr.gov.br
acessando o Portal da Transparência.
Mandaguari (PR), 16 de novembro de 2020. ROMUALDO BATISTA - Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE TAMARANA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Administração

SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2020

PROCESSO Nº 160/2020
Encontra-se aberto na Secretaria Municipal de

Administração da Prefeitura Municipal de Tamarana,
o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 047/2020,
Processo nº 160/2020, TIPO MENOR VALOR
UNITÁRIO.

Objeto: A presente licitação tem como objeto a
contratação de empresa especializada para aquisição
de 01 (uma) ambulância equipada para cadeirante,
01(uma) van, e 02 (dois) veículos de passeio para uso
da Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana, com
vigência de 12 (doze) meses a partir da assinatura do
contrato, conforme descrito no Termo de Referência,
Anexo I, presente Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR: Das
13:00 horas do dia 18/11/2020, até às 08:30 horas
do dia 01/12/2020.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO: ÁS
09:00 horas do dia 01/12/2020.
Local: www.bnc.org.br “Acesso Identificado”

O Edital, em inteiro teor, estará à disposição dos
interessados no Portal da Transparência da Prefeitura
ou no SITE www.tamarana.pr.gov.br.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço
acima.

Tamarana - PR, 17 de Novembro de 2020.
Roberto da Silva

Secretário de Administraçã

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA
CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

ERRATA
INEXIGIBILIDADE Nº 034/2020 – PMR.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2020

PROCESSO Nº 253/2020

Objeto: Seleção de propostas para celebração de
termo de colaboração que irão executar serviços
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no
período de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020
(12 meses), com recursos do Fundo Municipal
de Assistência Social: Serviço de Acolhimento
Institucional para idosos.
No Aviso da Inexigibilidade, onde lê-se:
“Prazo de vigência: 12 (doze) meses, de Janeiro a
Dezembro de 2020.”
Leia-se:
“Prazo de vigência: 12 (doze) meses, de Janeiro de
2021 a Dezembro de 2021.”

Rolândia, 17 de Novembro de 2020.
_________________________________
LUIZ FRANCISCONI NETO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPALDE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
EDITAL N° 65/2020 – PMC

Comunicamos aos interessados que este Município fará reali-
zar às 13h00 do dia 03 de dezembro de 2020, através do Por-
tal Comprasnet, PREGÃO ELETRÔNICO, com as seguintes
características: OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para o
fornecimento, de forma parcelada, de medicamentos manipula-
dos a serem distribuídos gratuitamente aos pacientes deste Mu-
nicípio, mediante receita médica e utilizados em atendimentos
nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínica, Unidades de Pronto
Atendimento e Internação Domiciliar. TIPO: Menor preço.Ado-
cumentação completa do edital poderá ser examinada a partir do
dia 19 de novembro de 2020, no Departamento de Licitações,
Rua Holanda n°23, das 13h00 às 17h00, através do site www.
cambe.pr.gov.br – Portal da Transparência – Administrativo ou
através do site www.comprasgovernamentais.gov.br. Quaisquer
informações poderão ser solicitadas ao Departamento de Lici-
tações, pelo fone (43) 3174-2840, ou ainda, pelo e-mail: licita-
cao@cambe.pr.gov.br.

Cambé, 12 de novembro de 2020.
José do Carmo Garcia

Prefeito Municipal

MUNICÍPIODE TOLEDO
EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: LICITAÇÃONAMODALIDADEDE TOMADA
DE PREÇOSNº 051/2020

AComissão Permanente de Licitações, constituída pelo pre-
sidenteAndré Dalla Vecchia e membros Luis Carlos Fabris e
Vanessa Michele Ullmann, comunica aos proponentes inte-
ressados que, após análise e verificação da documentação
apresentada na licitação mencionada, cujo objeto é a con-
tratação pormeio de estimativo, de empresa para presta-
ção de serviços técnicos para execução de serviços de
sondagem “S.P.T.”, para atender obras de reforma, refor-
ma com ampliação e obras novas, com áreas variáveis,
conforme descrito no presente Edital, Termo de Referên-
cia e demais documentos anexos ao processo licitatório;
decidiu HABILITAR as seguintes empresas:
- ÁGUA& MINÉRIO SONDAGENS DE SOLO LTDA.;
- CONCRESOLÚS CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
-A empresa CATTANI E HOLSBACH GEOLOGIAE ENGE-
NHARIA LTDA foi inabilitada pelo não atendimento ao item
17 do Adendo 2 do Edital; apresentou Certidão de Acervo
Técnico (CAT) registrada no Conselho Regional de Engenha-
ria eAgronomia (CREA) sem a quantidade mínima de 100m
de execução exigida em edital.
Comunica, outrossim, que fica aberto o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para eventual interposição de recurso contados
a partir da publicação deste edital, de acordo com a Lei
8666/1993 e alterações.

Toledo, 17 de novembro de 2020.
ANDRÉ DALLA VECCHIA - PRESIDENTE DA

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
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