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O Diretor-Presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado
do Paraná (Senge-PR) convoca os filiados ao Sindicato, em
dia com suas obrigações estatutárias, para participarem
da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da categoria, a ser
realizada em conformidade com os artigos 10 e seguintes do
Estatuto do Senge-PR, em duas etapas: sessões regionais e
sessão estadual.
A primeira etapa – sessões regionais – realizar-se-á no dia
21 de novembro de 2022, por videoconferência, com a Sede
do Senge-PR em Curitiba, e Diretorias Regionais do Senge-
PR em Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina,
Maringá, Ponta Grossa e Sudoeste, às 18h30 em primeira e
às 19h em segunda convocação.
Os filiados 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 03 de dezembro de 2022, em
formato híbrido na Sede do Senge-PR em Curitiba e por
videoconferência com a Diretoria Estadual e Regionais às
8h30 em primeira e às 9h em segunda convocação.
A Assembleia Geral Ordinária discutirá e deliberará sobre a
seguinte ordem do dia:
1. Fixaçãodovalordascontribuiçõesassociativasedacontribuição
sindical do SENGE-PR para o exercício de 2023;

2. Plano de Trabalho para 2023;
3. Previsão orçamentária para 2023;
4. Exclusão de sócios inadimplentes;
5. Eleição dos Representantes para 2ª etapa da AGO.

Curitiba – PR, 10 de novembro de 2021.
Leandro José Grassmann
Diretor-Presidente
SENGE-PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prenotação n°201.110(12.09.2022)
Pelo presente edital, o Sr. FABIANO DIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 12.08.1988,
trabalhador de fabricação e preparação de alimentos e bebidas, portador da CI.RG.n°9.801.308-
3-SSP-PR, expedida em 02.04.2003, e inscrito no CPF/MF. sob n°052.421.439-59, residente e
domiciliado na Av. Adelaide Farina, n°1100, Jardim Santiago, nesta Cidade e Comarca, devedor
fiduciante, conformeContrato deCompra e Venda deTerreno eMútuo para Construção deUnidade
Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações, Programa Minha
Casa, Minha Vida, Recursos FGTS, com utilização de Recursos da Conta Vinculada do FGTS do
Devedor, contrato n°8.7877.0010139-3, assinado pelas partes e por testemunhas em 02.10.2015
e registrado sob o n°2, na matrícula n°35.002, nesta Serventia, referente ao imóvel constituído
pelo Lote de terras n°25, da quadra n°05, com área de 152,80m2, com uma casa residencial
em alvenaria com 53,69m2, situada na Rua Antonio Gulart, n°2.511, “RESIDENCIAL AIDA
GONÇALVES NOGUEIRA”, nesta Cidade e Comarca, com saldo devedor de responsabilidade
de V.Sa., fica intimado para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos
vencidos e não pagos, tendo em vista que, nas diligências para intimação, o mesmo não foi
notificado por não ter sido encontrado no endereço supra, conforme Ofício n°353/2022, desta
Serventia.
Informo ainda, que o valor destes encargos, posicionados em 26.09.2022 corresponde a
R$14.937,83 (Quatorze mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), sujeito
a atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo
pagamento, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação.
Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V.Sa., para que se dirija a este Serviço Registrai de Imóveis,
situado nesta cidade de Rolândia Pr., na Rua General Estilac Leal, n°74, onde deverá efetuar a
purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir
da data da última publicação deste edital de intimação.
Nesta oportunidade, ficam V.Sa. cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do artigo 26, parágrafo 7o da
Lei n°9.514/97.

Rolândia-PR , 30 de setembro de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO REGISTRALDE IMÓVEIS

COMARCA DE ROLÂNDIA· CX POSTAL. 228· FONE: (43) 3256-1273·
FAX: (43) 3256-1893. CEP 86600-107 - PARANÁ

BEL. DOMINGOS NEVES FILHO
AGENTE DELEGADO

NEUSAB. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLAM. NEVES
JURAMENTADA SUBSTITUTA SUBSTITUTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prenotação n°201.039 e 201.053(06/09/2022)
Pelo presente edital, o Sr. MANUEL ALVES DE BRITO, brasileiro, vigia, nascido em
13.09.1954, portador da CI.RG.n°123970222-SSP-PR, em 06.09.2005, e inscrito no CPF/MF.
sob n°111.269.398-03 e sua mulherMARIA SANTOS DE BRITO, brasileira, do lar, nascida aos
16.11.1959, portadora da CI.RG.n°128936952-SSP-PR, em 06.02.2008, e inscrita no CPF/MF
sob n°249.651.328-11, casados em regime de Comunhão Universal de Bens, posteriormente à
Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Antonio de Menezes, n°240, Jardim Santiago,
nesta Cidade e Comarca, devedores fiduciantes, por Contrato por Instrumento Particular de
Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigação eAlienação Fiduciária, Programa
Carta de Crédito Individual FGTS, contrato n°8.4444.0170919-2, com força de Escritura
Pública, assinado pelas partes e por testemunhas em 11.10.2012 e registrado sob o n°3, na
matrícula n°26.429, em 25.10.2012, nesta Serventia, referente ao imóvel constituído pelo Lote
de terras n°19-REM, da quadra n°05, com área de 125,00m2, com uma casa residencial em
alvenaria com 53,30m2, situada na Rua Sezefredo Marques da Silva, n°135, no “JARDIM
EUROPA”, nesta Cidade e Comarca, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa.,
ficam intimados para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos
vencidos e não pagos, tendo em vista que, nas diligências para intimação, os mesmos não
foram notificados por não terem sido encontrados nos endereços informados, conforme Ofícios
n°s335/2022 e 336/2022, desta Serventia.
Informo ainda, que o valor destes encargos, posicionados em 03.10.2022 corresponde a
R$13.246,21 (Treze mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos), sujeito
a atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo
pagamento, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação.
Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V.Sa., para que se dirija a este Serviço Registrai de Imóveis,
situado nesta cidade de Rolândia Pr., na Rua General Estilac Leal, n°74, onde deverá efetuar
a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a
partir da data da última publicação deste edital de intimação.
Nesta oportunidade, ficam V.Sa. cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do artigo 26, parágrafo 7o
da Lei n°9.514/97.

Rolândia-PR, 05 de outubro de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO REGISTRALDE IMÓVEIS

COMARCA DE ROLÂNDIA· CX POSTAL. 228· FONE: (43) 3256-1273·
FAX: (43) 3256-1893. CEP 86600-107 - PARANÁ

BEL. DOMINGOS NEVES FILHO
AGENTE DELEGADO

NEUSAB. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLAM. NEVES
JURAMENTADA SUBSTITUTA SUBSTITUTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prenotação n°201.108(12.09.2022)
Pelo presente edital, o Sr. MAYCON DOUGLAS ALVES DINIZ, brasileiro, solteiro, lanterna
e pintor de veículo metálico, nascido aos 05.03.1995, portador da CLRG.n°13.641.454-2-
SSP-PR, em 30.08.2012 e inscrito no CPF/MF. sob n°112.202.754-09, residente e domiciliado
na Rua Reinaldo Massi, n°900, Vila Oliveira, nesta Cidade e Comarca, devedor fiduciante,
conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção
de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações - Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Recursos do FGTS, conforme a Lei n°9.514 de 20.11.1997,
contrato n°8.5555.3001389-7, assinado pelas partes e por testemunhas em 27.03.2014 e
registrado sob o n°6, na matrícula n°30.666, em 16.04.2014, nesta Serventia, referente ao
imóvel constituído pelo APARTAMENTO N°22, do BLOCO “L”, com área privativa de
43,0950m2 e área total de 49,0107 m2, localizado no PRIMEIRO PAVIMENTO com uma
(01) vaga de garagem descoberta, e fração ideal correspondente a 0,005193% de terreno,
e área comum de 5,9157m2, localizado no “JARDIM MONTE CARLO”, denominado de
“CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE CARLO”, neste Município e Comarca, com saldo
devedor de responsabilidade de V.Sa., fica intimado para fins de cumprimento das obrigações
contratuais relativas aos encargos vencidos e não pagos, tendo em vista que, nas diligências
para intimação, o mesmo não foi notificado por não ter sido encontrado nos endereços supra,
conforme Ofício n°351/2022, desta Serventia.
Informo ainda, que o valor destes encargos, posicionados em 03.10.2022 corresponde a
R$11.994,17 (Onzemil, novecentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos), sujeito
a atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo
pagamento, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação.
Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V.Sa., para que se dirija a este Serviço Registrai de Imóveis,
situado nesta cidade de Rolândia Pr., na Rua General Estilac Leal, n°74, onde deverá efetuar
a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a
partir da data da última publicação deste edital de intimação.
Nesta oportunidade, ficam V.Sa. cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do artigo 26, parágrafo 7o
da Lei n°9.514/97.

Rolândia-PR, 05 de outubro de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO REGISTRALDE IMÓVEIS

COMARCA DE ROLÂNDIA· CX POSTAL. 228· FONE: (43) 3256-1273·
FAX: (43) 3256-1893. CEP 86600-107 - PARANÁ

BEL. DOMINGOS NEVES FILHO
AGENTE DELEGADO

NEUSAB. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLAM. NEVES
JURAMENTADA SUBSTITUTA SUBSTITUTA

Rolâ

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prenotação n°201.107(12.09.2022)
Pelo presente edital, a Sra.VALÉRIASILVARIBEIRO, brasileira, solteira, auxiliar de escritório e
assemelhados, nascida aos 20.02.1985, portadora da CI.RG.n°8.880.025-7-SSP-PR, e inscrita
no CPF/MF. sob n°054.086.299-10, residente e domiciliada na RuaManoel Carreira Bernardino,
n°354, apto. 10, Centro, nesta Cidade e Comarca, devedora fiduciante, conforme Contrato
Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade
Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações - Apoio à
Produção - Programa Carta de Crédito FGTS e Minha Casa Minha Vida (PMCMV) - Recursos
do FGTS, conforme a Lei n°9.514 de 20.11.1997, contrato n°8.5555.2860156-6, assinado
pelas partes e por testemunhas em 29.10.2013 e registrado sob o n°4, na matrícula n°30.631,
em 27.11.2013, nesta Serventia, referente ao imóvel constituído pelo APARTAMENTO N°13,
do BLOCO “J”, com área privativa de 43,0950m2 e área total de 49,0107m2, localizado
no PRIMEIRO PAVIMENTO com uma (01) vaga de garagem descoberta, e fração ideal
correspondente a 0,005193% de terreno, e área comum de 5,9157m2, localizado no
“JARDIM MONTE CARLO”, denominado de ‘CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTE
CARLO”, neste Município e Comarca, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., fica
intimada para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos
e não pagos, tendo em vista que, nas diligências para intimação, a mesma não foi notificada por
não ter sido encontrada nos endereços supra, conforme Ofício n°350/2022, desta Serventia.
Informo ainda, que o valor destes encargos, posicionados em 03.10.2022 corresponde a
R$3.787,23 (Três mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), sujeito
a atualização monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo
pagamento, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação.
Assim, procedo a INTIMAÇÃO de V.Sa., para que se dirija a este Serviço Registrai de Imóveis,
situado nesta cidade de Rolândia Pr., na Rua General Estilac Leal, n°74, onde deverá efetuar
a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a
partir da data da última publicação deste edital de intimação.
Nesta oportunidade, ficam V.Sa. cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da
credora fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - nos termos do artigo 26, parágrafo 7o
da Lei n°9.514/97.

Rolândia-PR, 05 de outubro de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SERVIÇO REGISTRALDE IMÓVEIS

COMARCA DE ROLÂNDIA· CX POSTAL. 228· FONE: (43) 3256-1273·
FAX: (43) 3256-1893. CEP 86600-107 - PARANÁ

BEL. DOMINGOS NEVES FILHO
AGENTE DELEGADO

NEUSAB. V. NEVES BEL. VIVIANE C. NEVES BEL. PRISCILLAM. NEVES
JURAMENTADA SUBSTITUTA SUBSTITUTA

Prefeitura Municipal
de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÕES
Pregão Eletrônico nº. 195/2022

OBJETO: Contratação da prestação de serviço de forne-
cimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais)
para atender as necessidades da Administração Munici-
pal da Prefeitura de Foz do Iguaçu, compreendendo os
serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação,
cancelamento e entrega dos bilhetes, de forma contínua,
de acordo com as especificações descritas no Anexo I -
Termo de Referência. O valor máximo estimado da pre-
sente licitação é R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Abertura e avaliação das propostas: 25 de novembro
de 2022, às 08h30min horas. O edital poderá ser retira-
do no site www.compras.gov.br - Maiores informações
podem ser obtidas no horário das 08h00min às 13h30min
horas de 2ª a 6ª feira, pelo fone (45) 3521-9858/1453 ou
pelo e-mail juliana.jpm@pmfi.pr.gov.br ou pregoeiraju-
lianafoz@gmail.com

Juliana Penayo de Melo
Pregoeira

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
O Município de Foz do Iguaçu, através do Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que
fará realizar, licitação na modalidade Tomada de Preços,
do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação
de empresa para construção de rampas para descida de
barcos na prainha de Três Lagoas, localizada na Avenida
João Ricieri Maran, no Município de Foz do Iguaçu/PR,
em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infra-
estrutura e ao Saneamento - FINISA, de acordo com as
especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e
seus anexos. O recebimento e abertura dos envelopes
será no dia 29 de novembro de 2022, às 08 horas e 30
minutos, na Secretaria da Assistência Social do Muni-
cípio de Foz do Iguaçu, situada à Av. Jorge Schimmel-
pfeng, nº 111 - Centro. O Edital está disponível no Portal
da Transparência:
http://www2.pmfi.pr.gov.br/giig/portais/portaldatrans-
parencia/licitacoes/wfrmLicitacoes.aspx -Maiores infor-
mações através do e-mail crispina.cfn@pmfi.pr.gov.br
e nathalia.nmam@pmfi.pr.gov.br (não utilizar provedor
hotmail), ou pelo telefone (45) 2105-1367.

Foz do Iguaçu, 8 de novembro de 2022.
Nilton Aparecido Bobato

Secretário Municipal da Administração

PREFEITURAMUNICIPALDEASSAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/22
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA/INSTITUIÇÃO
ESPECIALIZADANO SERVIÇO DE INTERVENÇÃOTE-
RAPÊUTICA E MEDIDAS DE PREVENÇÃO, ATENÇÃO
E REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS E DEPENDEN-
TES DE DROGAS. EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DA
SECRETARIAMUNICIPALDE SAÚDE.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25 DE NOVEMBRO DE
2022 ÀS 08:30 HRS.
DATADADISPUTADE PREÇOS: 25 DE NOVEMBRO DE
2022 ÀS 09:00 HRS.
EDITAL: Os documentos integrantes do Edital estarão disponí-
veis e deverão ser retirados pelos interessados, no site do Banco
do Brasil http://www.licitacoes-e.com.br e no site oficial do
Município http:// www.assai.pr.gov.br, e as informações serão
prestadas através do telefone (43) 3262-8300.

Assaí, 09 de Novembro de 2022
EDUARDO NÓBREGA SIMÕES

Pregoeiro - Portaria 243/2022 de 29/06/22
SITE DO BANCO DO BRASIL – ID Nº 972914.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cam-
bé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, a requerimento da
Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na Aveni-
da Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 243, Apartamento nº 104, bloco nº 14, Residencial
Lanín, Chácara Manella, Cambé – PR, com garantia fiduciária registrado sob o nº 1, na matrí-
cula nº 47231, do citado Ofício, tendo em vista que o Devedor fiduciante, ROBERT MOREIRA
DO PRADO, portador da CI.RG. nº 13.425.XXX-X-SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 111.XXX.
XXX-XX, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, vem INTIMAR o referido Devedor
Fiduciante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer no Serviço de Registro de Imóveis
de Cambé, na Rua Chile, nº 315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazer as obriga-
ções contraídas no aludido contrato com caráter fiduciário nº 8.7877.0388448-8, efetuando o
pagamento das prestações vencidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada
data, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas
de cobrança, esclarecendo que o valor destes encargos, posicionado em 08/11/2022, corres-
ponde a R$ 37.359,48. Ficando desde já, CIENTE de que o não cumprimento da obrigação
no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor
da citada Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo
artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. Cambé, 08 de novembro de 2.022. Registradora: Daniele Mi-
chalowski Cosechen.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCADAREGIÃO METROPOLITANADE LONDRINA
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cam-
bé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, a requerimento
da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na Rua
Guaratuba, nº 410, apartamento nº 103, bloco nº 05, Parque Liz, Jardim Ana Elisa, Cambé
– PR, com garantia fiduciária registrado sob o nº 1, na matrícula nº 47907, do citado Ofício,
tendo em vista que o Deve-dor fiduciante, JULIANO RODRIGUES NAVARRO, portador da
CI.RG. nº 8.576.XXX-X-SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 060.XXX.XXX-XX, por se encontrar
em lugar incerto e não sabido, vem INTIMAR o referido Devedor Fiduciante para, no prazo de
15 (quinze) dias, comparecer no Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, na Rua Chile, nº
315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazer as obrigações contraídas no aludido con-
trato com caráter fiduciário nº 8.7877.0583131-4, efetuando o pagamento das prestações ven-
cidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada data, devidamente atualizadas,
acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança, esclarecendo que
o valor destes encargos, posicionado em 08/11/2022, corresponde a R$ 35.056,65. Ficando
desde já, CIENTE de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante
o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da citada Credora Fiduciária –
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97.
Cambé, 08 de novembro de 2.022. Registradora: Daniele Michalowski Cosechen.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCADAREGIÃO METROPOLITANADE LONDRINA
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 4903/2022

PRORROGAÇÃO DAABERTURA DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 140/2022

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição
de móveis planejados, conforme Memorial Descritivo -
Anexo I do Edital de Licitação.
Valor: O valor máximo do presente certame será de R$
338.656,31(trezentos e trinta e oito mil seiscentos e
cinquenta e seis reais e trinta e um centavos).
Modalidade: Pregão Eletrônico, tipo Menor preço Por
Lote.
ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Às
17:00 Horas Do Dia 25/10/2022.
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: Às 08:00 Horas Do Dia 30/11/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 08:30 Horas Do Dia
30/11/2022.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13:30
Horas Do Dia 30/11/2022.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados
em retirar o referido Edital disponível no site do
município http://jacarezinho.pr.gov.br ou solicitá-lo ao
Departamento de Compras, Licitações e Contratos do
Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail
(licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) Fone (43) 3911-3018,
ou no sitio www.bll.org.br, sem nenhum custo por parte do
solicitante.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jacarezinho – Sala de
Reuniões do Departamento de Compras e Licitações Rua
Cel. Batista, 335 – Jacarezinho/PR.

Jacarezinho, 09 de novembro de 2022.
Jailton Aparecido de Paula

Secretário Municipal de Administração
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