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MUNICIPIO DE MARMELEIRO ß

ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO
coNcoRRÉNcrA púBLrcA N" 00s/2022 - pMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 094/2022-LTC

TIPO: Maior oferta.

RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 109, da Lei no 8.666193 toma-se público o
resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação dá-se da seguinte forma:

47.232.61210001-73, com valor mensal do aluguel no item 0l de R$ 1.530,00 (um mil e quinhentos e
trinta reais).

Marmeleiro,23 de julho de2022.

ß,*Js L*'
Ricardo Fiori

Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0Il l0l202l

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000
F.-mail' li¡:il ¡¡:¡n/¿ì I¡¡rrrr¡rle iro nr <rov lrr / lir:it ac¡n0?là ¡rr¡rrrrelnirr¡ nr onv hr - Telefone. 1461 15? 5-R I O? / 8l 05



Geral/Atos 0flclals Sexta-feira, 29.7.2022- N" 7.505 JORNALDE BElfneO 11 País cria quase 278 mil Lz
empregos formais em junho

Palmas: PM apreende 125
tábuas de imbuía
Da ¡ssessori¡ e JdeB - euarta-feira,27, em palmas.
por volta das 16h30, uma denri'¡rcia anônima movimen_
tou o setor policial. Foi dito que em uma mata, algumas
pessoas estavam dem¡bando árvores e oreoarandõ nara
o transporte em urn caminhão. A equipè pôlicial foi até a
área n¡ral denunciada e confmiou ír¡dì. i¡oram localiza_
dos_I25 palanql¡es de imbula prontos para a comerciali-
zção. Diante do crime ambie-nøI, a niadei¡a foi aoreen-
dida e identificado o responsável pela propriedadi que
serâ notilrcado sobre a sua responsabilÞação conforine
legislação ambiental.

,r,l

ABr - O Brasil fechou o mês de junho com um saldo
de 277 .944 empregos formais (cóm carteira assinada),
segundo balanço do Cadastro Geral de Empregados 

'
e 

-Desempregados (Novo Caged) apresentaão felo
Ministério do Trabalho e Prelidênèia. O saldo'dejunho
foi resultado de 1.898.876 de contratações e l.620.g3Z
desligamentos. Já o estoque total de trábalhadores cele-
tistas aumentou 0,670/o em relação ao resultado de maio
deste ano, passando de 41.729.858 para 42.013.146. No
acumulado do ano, foi registrado sáldo de 1.334.791
empregos, deconente de 11.633.347 admissões e de
10.æ8.556 desligamentos (com ajustes até junho de
2022).

Média salarial: R$ 1,9 mil
Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem
foi admitido em um novo emprego em'mãio foi'de R$
1,922,77.-Comparado ao mês anierior, houve acréscimo
real de R$ 12,99 no salário médio de ádmissão, uma
variação em tomo de0,68%.

Atividades imobiliáries e ¡dministrstivas
Os números mostram que, no mês dejunho, os cinco
grupamentos de atividades econômicás apresentaram
saldo positiv_o, com_destaque para o setof de sewiços,
com a.ger.ação de 124,5 mil novos postos de trabaiho
lormais, dishibuldos principalmenfe nas atividades
de intormação, comunicação e atividades financeiras.
imob_iliárias e administativas (65,8 mil postos). O
comércio fechou o mês com 4?,1 mil noios póstos,
a indústria geral criou 41,5 mil postos, concéntrados
eçecialmenfe na Indústria de trãnsformação, que gerou
38 mil postos. Na sequência, o setor que iunta àeri-cul-
tura, pecuária, produção florestal, pesòa é aquicùltura.
que g_erou 34,4 mil postos. A consinrção fechou o mêé
com 30,2 mil novos postos.

Regiões
Em junho, as 27 unidades federativas fecha¡am o mês
gom saldo p-ositivo.de empregos. Os destaques são: São
Pago,:oJn 80,2 mil postos; Minas Gerais,ìom 3l mil;
e Rio de Janeiro, com 22,9 mil postos. Os estados com'
menor saldo registrado foram oAmaDá. que aDresentou
um saldo positivo de 869 postos: dep'oii vêm Se¡sine e
Roraima que apresentaram saldo poiitivo de g4g-e'529
postos, respectivamente. Entre as-regiões, a Sudeste
fechou fevereiro com 13?,2 mil novõs postos, Em se-
guida, o Nordeste, com 52,1 mil postoi: Centro-Oeste.
34,2 miþostos; o Sul, com 31,7'mil poitos; e o Norte,
com2l,7 mil postos.

Ministro satisfeito
Durante entrevista coletiva, o mi¡istro do Trabalho e
Previdência, José Carlos Oliveira, disse que o resultado
no-acumulado do anojá está próximo {a'meta definidi
pelo govemo para 2022. ,'Tfnhamos feito uma meta
em janeiro de chegar ao final do ano de mais ou menos
1,5 milhão de novos empregos criados. Em seis meses
Jâ temos quase esse número, Então é oossfvel a sente
sonhar que no final do ano a gente vai ter um reíultado
extremamente positivo", disse.

Casal ftcaferido em acidente grave na
rodovia PR 4ï3,próximo ao Km 20

JdeB - Um acidente na
tarde de ontem, 28, deixou
um cafto completamente
destrufdo e um casal feri-
do na rodovia PR 483, em
Francisco Beltrão. A coli-
são, envolvendo caminhão
Scânia, emplacado em
Santa Catarina, e um GM/
Corsa, de Manfrinópolis,
oconeu próximo à entrada
do I(m 20. Após o jmpacto,
o cano saiu da pista e bateu
contra algumas áryores na

margem da rodovia.
O homem e a mulher fo-

ram socorridos pelo Corpo
de Bombeiros e pelo Samu,
e depois conduzidos a uma
casa hospitalar de Francisco
Belhão. Durante os trabâ-
Ihos de resgate das vltimas,
filas se formaram nos dois
sentidos da rodovia.

Bombekos livemm
lrabalho para

rss0alar as vfl¡mas,

Jovem de 17 aqos era obrigada ase prostituir para
homem de 28 ficar com diirheiro parasuas drôgas

JdeB - Umajovem de l7 pulando o muro dos fr¡ndos
anos sofreu violência flsi- ilo terreno.
ca e psicológica na terça- A Pollcia Militar foi
-feira, 26, por volta das acionada, mas não loca-
J7h30,. no municþio de lizou o suspeito. Ajovem
Marmeleiro. Um oñcial de contou qué era mäntida
justiça da Comarca estava presa, serido torturada des-
tentandooficiarumhomem äe a madrugada. Ele teria
e q^ se aproximou da provocado fËrimentos comresi ,a percebeu que pancadas, deixando com
ele esøva cortando os ca- hematomas por todo o cor-
be.los da vftima, ainda com po, e cortes'de faca. A vf-
a faca em umas das mãos, e iima disse que o homem a
saiu correndo quando per- obriga pratiôar prostituição
ceDeu o onctal de Justiça, para ncar com o dinheiro

-SÁo 
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e comprar entorpecentes.
Segundo a PM, o autor tem
28 anos.

A mulher foi levada ao
hospital municipal e ficou
intemada em observação,
com apoio do Conselho
Tutelar e da equioe de oro-
fissionais de sáú<ie.

A delegada Emanuelle
Carolina Baggio, que res-
ponde temporâriamente

pela Delegacia de Marme-
leiro, diz que por ser menor
de idade, a adolescente se-
rá ouvida mediante escuta
especializada. O indicia-
mento do agressor depen-
derá muito da versão dos
fatos que será apresentada
à polfcia e pelas provas
colhidas. Por enquañto há
apenas o crime de lesão
corporal.

PRANCHITA

Policiais apreendem mais
de 1 quilo de maconha

Discussão banal quase
termina em tragédia

Da assessoria eJdeB -No
i¡lcio da noite de terça-feira,
26, policiais militares de São
Jorge D'Oeste aborda¡am
um vefculo GIü./Corsa, pois
seu condutor era suspeito dâ
comercializacão de d¡opas.
Ele tem 33 arios.

Durante a abordagem,
a equipe obteve informa-
ções de que na residência
do condutor havia drogas.

Após buscas na casa foram
localizados mais de I ouilo
de maconla e 8 gramai de
cocatna.

Com o abordado foi
apreendida a quantia de 50
reais, recebidos da venda
do entorpecente. O homem
recebeu voz de prisão e foi
encaminhado com os illcitos
apreendidos para os demais
procedimentos judiciais.

I)a assessorl¡ e JdeB -
Na manhã dé ontem, uma
briga, por motivo banal,
envolvendo duas pessoas,
quase risultou em uma des-
graça. Segundo depoimen-
to da vltima, um homem
encostou o seu vefculo na
frente do seu estabeleci-
mento. Ele, então, pediu
para a pessoa tirar o carro
daquele lugar e em seguida
a discussão foi formada,
e logo se transformou em
agressão flsica.

A vftima informou oue
imobilizou o homem e o'ue
quando ele foi solto, foi äté
o velculo estacionado, pe-
gou uma arma e disDarou.
Depois, entrou no vèlculo
e fugiu.

A Polfcia Civil, que cole-
tou o depoimento da vftima,
encontrou o velculo do sus-
peito abandonado em uma
empresa próxima. Mais
tarde ele entrou em contato
e disse que se apresentaria
para prestar depoimento.

Prefeitura Municipal de Marmeleiro _ TERMo DE RAÏFtcAçÀo DE D|SPENSADE t-tctTÂÇAo N"0f9/2022
Fundamontsdo no tnc¡so X doArt. 21 da Let 9.866ß3, ntflficO a DlSpeHSt Oe Lt.
CllAçÄO n" 019n022, cuþ obJato é a toøçåo do tmOvel læal¡zøo nà Àua ñer¡ó-räo-
sllno Srndlnl, n' 390, C€nlro, ñlsml€ko - pR, €dÍlc¡do mhe o Lole Urbsno n. fi
(qualro), ds ousdra n' 42 (quarenlô o dots). com årea de 800,00 mr, matriwlaJo iuntoþ Reglsko do lmóv€lr da Com6rca de l¡€moblrc - l. Offc¡o, maldculE n. .1.949,'com

um árus edlfr€da do sproxtmadaments 220,00 mi, ÞarE uilllzægo ¿o Conæltro iutelsi
vlncul8do €o oepsdamonlo doAslslanclâ Soclal, nG lômos dá do{menlaç¡o msh:
dâ ao Plo6so AdmlnbtEt¡w no i592022.
A-.onkalrçåo d€v€rå ser @ncGilzada n€ l€mG da elsbo¡0çåo sfoluada pela Com¡6-
såo PÊm6nerte d€ Ltcftsçáo nomold6 peta poiarta no 6.Sef ðe prtmetro Od outuUro Oi
dob nìl 6vlnlo o um, como ægug:
Co¡kâledo: CELESTINA MACHA0o VOLPATO, lnscrla no CpF nô 025.669,489.33.
ValornoMl;Rî t.300.00 (um mil€ tEzontos nEb),
Valor tolâlrR$ 15.600,00 (qulnzs mlto s¡untG riab).
Psrlodo de @nlraloçåo: 12 (doz€) mffi.
Pagåmsnlo: åló o 15û (dôctmoqutnlo) dla do m&subsqwnts a ulillzação do lmóvsl,

l¡amotctro, 28 do lutho de 2022.
Paulo Jrh pflrlt

prelelto

ERRqTADE PUBLICAçÄO
AVTSO DE L|C|TAçÃO

TOMADA DE PREçOS Nó OOZ2O22 - PMM - EXCLUSIVO PARA ME E EPP
pRocEsso ADMtNtSTRAÍ tvo No 083/2022-LtC

Nrs publlEçóos do dla 2gi0l2022 no Jomat do 8s[do, p. 0S, Edtç¡o no 7,504 - Chlsl.
ñcadæ, no Jomsl 8em Pmná, p, i3, Edlçto n. t.t.957 e no Dládá OÍcbt do Eetrdodo
P¿rânå, p.3,4, Ed¡ção 

,l1221.

Onds s låi

VALOR GLOBAL MÁX|MO; R$ 4i,666,67 (quMta € um mil e r€tsntos 6 s8sto e
æb realsesÑnta€ slôænla$).
Lola-s:
vAtoR GLoBALMÁXMO| R$ 35,000,00 (tdntrocìnco mil ¡eats).

Mameleiro,2S dôJutho do 2022,
. Rl€rdo Ftorl
. Prðtdsnlodå CpL

podìt16 6.59i d6 01 n1t2o22

aú2,
hdo¡tË¡{

hüb
.E0|TALDE L|CÍTAçÄO

coNcoRRÊNcÁ púBUcA N. i¡osr¿o¿z - prtlti,l
pRocEssoADMtNtsTRATtVO 

N0 094/2022.1tC
Tlpot L,lslor ofaía.

RESULTADo DE JULGAMENIo E CLASSIFICAçÄo
Em flmpdm8nlo Eo dlsp6lo no lndþ | do srilgo i09, da Lel no 9.666/93 toma-æ Dribilco
0 Gu¡ladodallcllsç¿o€meplgtrfo,cuja chdn@çåo dá.sdsHulntofoms:'0 _.._. .Àomp@ |NDUSTRh 0E FERRAMÈNTAS |ÌUPORINGA LTDA, tnscfils
no_CNP-Jeb o.no47.232,812/000i-t3, æm vstor mnæt do rtuguet no [em 0i dCRl
L530,00 (um mll s qulnhmtos s tdnt6 Frls).

Måm€blF, 20 dcjulho de 2022.
Rlærdo Florl

Prældanto då CpL
Podùlo 6.597 d. 0.t/10/2021

at u@ lôu0â .4 6rr
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{# DIÁRIO OFICIAT ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SEXTA-FEIRA, 29 DE IULHO DE 2022 ANO:VI ;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO N": 128ÿ 24Pâg(s)

Art. lo EXONERAR a pedido, a part¡r de3110712022, GIOVANI TOLOTTI, Matrícula 19.054-3, portador da Cédula de
ldentidade Civil no I285 631-5- SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o no 052 645 289-77, do Cargo em Comissäo de Diretor
do Departamento de lndústria, Comércio, Serviços e Turismo, símbolo CCl, nomeado pela Portaria n0 6.61 6 de 29 de
outubro de2021.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de publicaçäo.

Marmeleiro, 28 de julho de 2022
PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

PORTARIA NO 6.818, DE 28 DE JULHO DE2O22.
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Famflia e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICíP|O DE MARMELEIRO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuiçöes legais, contidas no artigo
68 da Lei Municipal no 2.095 de 23 de setembro de 2013, considerando o protocolo no 71.730 de 2210712022, Guia de
lnternamento, Laudo do Médico do Trabalho e Parecer Social,

RESOLVE:

Art. 1o CONCEDER a servidora Lidiane Helena Haracymiw, matriculada sob o no 11940-1, regime estatutário, cargo de
Assistente Administrativo, lotada na Divisäo de Contabilidade, Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Famflia, pelo
perfodo de 45 (quarenta e cinco) dias, de 2710712022 a Q910912022.
Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativoa27lO712022.

Marmeleiro, 28 de julho de 2022
PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

EDTTAL DE L|C|TAçÃO CONCORRÊNC|A pÚBLtCA No 005/2022 - PMM PROCESSO
ADM|NISTRAT|VO No 094/2022-LtC

^'TIPO: Maior oferta
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAçAO
Em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 109, da Lei no 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em
epígrafe, cuja classificaçäo dá-se da seguinte forma:

com valor mensal do aluguel no item 01 de R$ 1.530,00 (um mil e quinhentos e trinta reais).

Marmeleiro, 28 de julho de 2022.
Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBL|CAçÃO SEOUNDO TERMO ADTTTVO À ArA DE REG¡STRO DE
PREçOS No 045/2022 PREGÃO ELETRÔNICO No OO1|2O22

CONTRATANTE: MUNICfPIO OC MARMELEIRO
CONTRATADA: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
OBJETO E VALOR REEQUILIBRADO: Tem por objeto o presente termo, o reequilíbrio econômico financeiro, nos termos
doa 6 alínea "d" da Lei 8,666/93 nos itens abaixo descritoil

Plc Diário Oflcial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medida Provisória22OO-2 do Art. 10e de 24.08.0t de ICP-Brasil

O Mun¡cípio de Marmeleiro dá garant¡a da autent¡cidade deste

documento, desde que visualizado através de

http://ww.marmeleiro,pr.eov,br/' no l¡nk Diár¡o Oficlal.
Brasil

Marca
Valor
Contratado

Valor
reequllibradoItem Unid.

Medlda
Descriçåo

Página 3
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2tcuf¡riba, sextã-feira, 29 de jutho de 2022 -ed(ão 11.958

conrct c i aI abcnrpal ar¡, c<rl. lt

Editâl do Pregåo Elolrônico N" !S.2!22

A Prèl6iturã Mun¡clpal do lmbsú tornâ públlco quð reål¡zará
Pregåo EletrÖnico, com ssssão de Dlsputa de Preços:
às 09:30 hoEs do D¡a '17 de agoalo de 2022 horár¡o de
Brasil¡ã - OF, com a tinal¡dâde de s6lecionar melhor proposta
påra contrataçüo de pessoa jurldlca psra prestação de
seillçog, orlentaçöes, trelnamentos, ecompanhamento e
monltoram€nto do dBpartamsnto tr¡butár¡o do municlp¡o
do lmbaú, Outrss lnlormaçôe6. bêm como cop¡as do 6d¡tâl
compl€to, poderåo ser obtldos junto êo Sit6 www.imbBu.
pr.gov,br, ¡æne Llcitåçöes e/ou a pasta Técn¡cs, podèré ser
obtidos junta a PrefBituE Mun¡c¡pal, ciurante o horádo de
expod¡ont€ no 6nder6ço da Rua Franci6co Siquo¡E KorÞ,
471, Säo Cristóvão, lmbau / Pr - Fonô 42 - 3278 -8125.

lmbau 2E de lulho de 2022.

MABILY DAYANNE FRANCISCO LEAL
Prôgoolra

Editâl do Pregão Ererrôniø N'Êg2ll¡l¿

A Prsfe¡tura Municip€l de lmbaú lorna público qu€ realizsrá
Pregão El8trónico, conì s€ssão ds Disputa de Preços: às
09:30 horâs do Ols 22 de âgosto ds 2022 hoÉrio d€ Brâsllle

- DF, com a f¡nâlid€d€ de selecionar melhor proposta para

Locação de 02 camlnhoes basculanto para o ttângportê ds
terrar, pedra3, cascalhos e ontulhos. Outras lnformaçõ€s,

como cop¡as do ed¡tal complBlo, poderão ser obtldos
ao Slle !ew!ÿ.inrbau.pr.gÕvbr, lcone Lic¡laçðes ê/

ou a pestâ Técnica, pod€rå 6er oblidos junta s Pr€f6¡tura
Mun¡cipä|, du€nta o horârio ds exp6dient€ no €ndereço da
Rua Franc¡sco S¡qu€ira Kortz, 471, Såo Cr¡stóvão, lmbou /
Pr - Fone 42 - 3278 +125.

lmbaú 28 de julho d€ 2022.

MABILY DAYANNE FRANCISCO LEAL
Pregoelra

(ti.,¡9 rf,o r¡: iM¡'!) rr rra ir.:ttr( uNßcRr(À(r

rlato ooÍÌr JÙNtoR

F^LôGryrru¡roi, Crüd'æd'ÈRr¡rs{ua.'lel

Edital do Pregão Elelr6nico No &l¿022

A Profêitura Municipal de lmbaú torna públ¡co qua real¡zará

Prsgåo Eletrônico, æm sessão de 0i6puta de Preços: à6

09:30 hores do oia 18 de agosto de 2022 horårio de Brãsíl¡a

- 0F, c¡m a fnalldade de sèleclonar melhor proposte para

aqulslção ds volculo 0 km, tlpo smbulåncla ruporto
bûBlco. Outrss lnformEçôes, bem como copias do editsl

completo, podeËo ser obl¡dos junto ao Sits ww.inìbâu.
pr gOv.br. lcone Llc¡tâçõ€s e/ou s pasta Técn¡ca, pod6rá B€r

obt¡dos lunta a Prsfeiture Municipal, duranto o horárlo de

€xped¡ente no endsreço dâ Rua Frênc¡sco Siqu€irs Kortz,

471, São Cristôvão, lmbâu / Pr - Fone 42 - 3278 -ø125.
lmbåú 28 de jurho dê 2022.

MABILY DAYANNE FRANCISCO LEAL
Pr6g06ire

Avtso DE LtctrAcÀo
EDTTAL N" 073/2022

PREGAo ELETRôNtco Nô 06312022
O Municip¡o de lnàcio Mart¡ns, Estâclo do Parená, inscrito no
CNPJ sob n0 76.1 78.029/0001-20, atrâvés do Prelsilo Mun¡cl-
Þal de Inåclo Manins/PR e da PrÊgoeira Subst¡tuta, dÊBlgnada I

stmvés dâ PoÉsrla no 11912022, obsevadas àB d¡spc¡çõ€s :

conlldas na Lei Foderal no 10.520 de 1710712002, Oecreto Fe- .

doral n" 10.024 do 20109/2019. D€creto Fadsrgl no 3.555 dè :

08i08/2000 e suas alteraçõ€s, Lei Complemsntar Fsdsral no

123 de 1411212006 e suas alterações, Decrglo Munlcipal no
069 de 04/04/2018, âpllcandese. subsldlarlåment€. no quo
coubêr, a Lei Federal n" 8.666 dc 21106/S3, lorna públlco
qus f8rÉ rêôllzûr úB 09h00m¡n, do dla 1l108/2021, alrûvés
dâ Pl¡tafoma D¡gltel, o Ponsl dq BLL, Local do Acesso
o Partlc¡p¡çåo: !4âry_!Ëþ-U,n¿9.Þ_f, Progåo Elêlrônlco, do t¡po
M6nor P¡eço por Lote. Ob¡oto: Aqu¡slção de r€lrooscava-
dslra 4x4 potêncla m¡nlmã do E4hp, com alcance do d€r-
carga - carregad€lra da no mln¡mo 700mm, com convár.

ERRÄTA DE PUBLICAçAo
AVTSO 0E LtC|TAçAO

TOMADA DE PREçOS N" 002/2022 - PMM - EXCLUSTVO
PARA ME E EPP

PROCESSO ADMtN|STRATIVO No 083/2022-LtC
Nâs publicåÉes do dia 2ü0712022 no Jornal de Boltrão, p.

05, Ediçåo no 7.504 - Class¡f¡cados, no Jornal Bôm Paraná.
p. 13, Edição n' '11.957 e no Diário Ol¡cial do Estado do
Paraná, p. 34, Ediçâo 1122'l.
Onde se lê:
VALOR GLOBAL MÅXMO: R$ 41.666,67 (quârenta e un'r

mil e se¡scentos e sessentâ e seis reais e so$enta e sete
c€ntavos),
Leie.sè:
VALOR GLOBAL MAXIMO: R$ 35.000,00 (rrinra e cinco mit

rêârs).

Marmoleiro, 28 dê julho de 2022,
Ricardo F¡orl

Presldente da CPL
Porlaria 6.597 de 0l/10i2022

pRocEDtMENTo LtcrrATORto N. szr2o22
FREcÄo ELETRôNtco N" 03s/2022

O Munlclplo d. Anlonlno lorns públ¡co que hrá rcallzsr às
10h00mlñ do d¡a 16 rjâ A0ollo dè 2022, pot ñelo dã ,¡VIERÝEI
otravé3 da Bolta clo Llclbçóes o Lellöês do Bn.ll Ltda,
PRÊGÃO ELETRONICO para Àqul6lçto de o1 velcuto tipo Scdan
com rocuraoE do Parmú Malo Cldûdæ - SAM 28 no valor
måxlmo, cfflom Ansxg I - Tcrmo de R€tcrårclt.
INFORMAçôEg: 6ne: w.anton¡na.pr.govbr ou hll0.çj/Jìllçfflþ.ü
E-mall: ltçíj$áç(iìnÌjofi t,Jt..ptfl(¿v, hi

Antonlno, 28 do Julho dc 2022
tlarcla d. Ctalro Sant6

Prsgoolro

fu¡rdN dnhfr

sor de torqug ¡ntegrado a lransmissðo. Transmi6sõo com 
i

no mínlmo 4 velocidades, tr€lo s dlÊco, com pnous novoa, :

ffi

caçåmba frontal com capâcldado mlnlma ds 0,80mr6 tr..
6airâ do 0,20mr. O Edital ds lic¡tagåo €næntra-se d¡6ponivêl
€m ww.!.inocioil¿ttirìs.Dr oov.br Demâ¡s infofmoçõ€s €stõo
di6poníve¡E no Oopartamento de LìcitaçðeB da Prefêiturå Mu-
n¡c¡pãl dô lnác¡o MartinýPR ou podårão s8r solicitadas pêlo
e-nì a ¡l liçitfl ,çnoìr, 

jnoci0.!1].nfl itl.-ìClo.$ìtil,ç.0m
lnáclo Martlns/PR, 28 de Julho dè 2022

Edomotrio Bonato Jun¡or
Prêfe¡to Munlcipsl

ffiffij
I
E{@ri*náir¡.r c.¡r. Euq¡r. ¡b úh

tu.qil'ru ¿ci@ø ¡6sL.d', 'iñ[v 6sr@rd.Mrd'Ê&.4 ð d,Èfu¡:

Entre em c0ntato c0n0sco e s0[icite

tlIT 0tçan,ìent0,

eremos 0 maior prazer em atendê-[0.

MUNIcIPIo DE IMEAÚ

EOITAL DE PREGÄo ELETRÔNIco N" 88/2022,
O tr¡U¡ttClplO de IMBAU, tornâ público qu8 äs 09:30 horas
do dia 1910812022, na AVENIDA FRANCISCO SIQUEIRA
KoRTz, N"471 . sÁo cRrsTÖvÄo, cEp e¿zso-ooo, rMaeúl
PR, r€elizsrå licitêçåo nã modal¡dade Pregão eletrôn¡co, do
t¡po mônor pr€go, por melo da ut¡llzsgão de rêcuÉos dê
lecnolog¡a da ¡ntormação - INTERNEI de acordo æm as
especificaçöes do editsl, parâ squis¡çðo de:

ObJ6to Quontldada
VÊlor Total

tR$)
Prøzo
(O¡aB)

MOTONIVELADORA 01 1.295.333,33 01

lnlormagões € escla¡ec¡m€ntos rclat¡vos ao €dital. modslos
e anexos podefão 5eÍ solicltados Junto ao Pregoelfo Mablly
DsyEnne Franclsco Leal, Paraná, Brasll - Telefone: (42)
32788117 - E.mall cmss,llcltacao@lmbau.p¿goubr. A
PåBte Tócnicâ, com o ¡nte¡ro teor do Edilal s seus r€sp€ct¡vos
modglos, adendos e anexos, podôrá ser ôxamlnadã no
669uinte ondoroço AVENIOA FRANCISCO SIQUEIRA
KoRTz, No ¿zr - sÃo cRrsróvÄo, cEp o4zso-ooo,
IMBAÚ/PR, dãs 08:00 ràs 17:OO horôs.

IMBAU, 28 de JULHQ de 2022.
MABILY DAYANNE FRANCISCO LEAL

EDTTAL DE LtclrAçÃo
coNcoRRÊNctA prlBL¡GA N" oosrzo22 - pMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09¡l/2022-LlC

llPO: Malor of6rtã.

RHsu_LTAnp_nç,,Jutç¿MFNra.E_çta_eÊt.ErçaçAa
Em cumprimento ao disposto no inciso I do ârtigo 109, da

L€i no 8.666/93 loma.se públ¡co o r6õultado da lic¡tãçåo 6m
splgralo. cuJã clÊssit¡caçåo dá-6e ds segulntê tormo:

A emprasa INDUSTRIA DE FERRA¡/ÉNTAS
ITUPORANGA LTDA, ¡nscrita no CNPJ sob o no

47.232.61210001-73, com valor mensal do aluguêl no ltsm 01
de R$ 1.530,00 (um m¡l e qu¡nhento6 è tr¡nta reais).

Mermelèiro. 28 dø julho dø 2022.
Rlcardo Flor¡

Pres¡dente då CPL
Podâila 6.597 de 01/10/2021

pRocEDrMÊNTo LtctTATóRto No 058tzo2z
PREGÄo ELETRONIco No o36i 2022

O Munlclpio dG Antonln0 torna públlæ que firrá roallz¡r ¿¡s

l4h00min do dla 16 de agoôlo de 2022. pot melo ds ,NIER¡rE].
atravéa da Bobo do Llcltoçöes o Lollõos do Btosll Lldo,
PRÊOÁo ËLETRÖNlco para aqul¡lç¡o de of velculo flpo Plck.
uÞ com recufeos do P¡ranll Mols Cldodêr - SAM 3'1, contormo
Anexo I - lemo de Rsforûnclo.
INFORMAÇÖES: slle:w.anlonlna.pr.govbr ou hllptili{IìlLt¿íIþli
E-msll: Li.çtUàm.f¡n;ÌllA¡in0, n,;St'ty,lir.

A¡loilirìc, 28 dd Julho de 2022.
¡lt¿rcro dê Cosfrc Sonaot

Prcgoolro

ffi

&ùrtb¡U

I
I

V

t¡

iilí:fill;l0li(r iì:
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llluuicipal dc Manfiin(lpolis. no endereço supracitatlo. de 2" a ó" f'eitâ, no hoLário
nornlal dc expcrlientc ou pclo telcl'one/loi: (0rx46) 3562-1001 e tantl)ónr âha\,és
docrnail:@.

N4mfr inópolis, cnr 28107 /2022.
llcna Dc F'atiml Pcgornro Olivciru

Prcl'cita I\{unici¡rnl
78816t2022

I Mønoel Riäas

79450t2022

I Møriópolís

IvtrtNlciPro r)[ i]t^RrÓPoLls

rwrso DE LrcrT,\Ç;\o. IDtT.^l-Drì pRUcÃo Er,tìTRoNtc() N" 4s/2022.
LIASC N" 987(193. PROCESSO N'71 l/2022. Tipo dc l-ioitaçi¡o: IUENOR l,REÇO
POR ITEM. Dala da rèal¡z¿ìçào: l0 rlc AGOSTO tlc 2022, ¡\l¡crtur¡ d¿ Sssfro:
08h00 horûs. Local: ww.gov.br/comoraýpt-br . O lVlunicípio cle lvlariópolis/Pll.,
ncste ato rcprcsentado pelo Sr PLcfcito Municipal lVlario Edu¿udo l,opes Paulck
que o preseilte instnmento subscreve e pelo Plegoeiro Ofìcial da municipalidadc
Francisco Valdonriro Bucno, lornanì público quc se elcotìltû ¿bcr(o, ccttanìc
licilalório rìâ nìodalidndc PIìEG^O El,lrl IìONICO rì'. 15/2022. do ripo tr,tENOIt
PIìEçO POR lTElvl - Proccsso n." 7 I I /2022, objctivaldo a inrpkurtaçiìo dc llegistro
de Prcço! para futura everl.ltal contra(nça'o dc ctnplcsa para conl'ccçâo dc rnatorial
griilìco (imprcssos). que scråo uli lizatlos polos divcrsos dcparlamcnlos municipais,
de acordo com as especiûcaçöes contidas no Anextr I, que 1ìz pane do edital,
que seLá regiclo pcla Lci Federal n.' 10.520/2002. Dccroto Municipal n" 38/2020.

DccLclo Municipal rr'006/2008, l-ei Con¡rlcnrenlarn" 123i2006. l-ci Conrplcnrcntar

no 147/2014, Dccrcto n" 8.518/2015. Lei lllunicipal Cornplent¿nlar n'4 l/2009.
Dccrcto lvlunicipal n" 3ó12010, Dccrcto lVluilicipal n" 13/2()07, aplicando-sc,
¿irtd¡. srrbsidi¿riaucntc, no que couberern, æ dìsposiçt1es conticl¿rs lta Lei Fedcral

n.'8.6(i6/1993. c dcnr¡is nolrn¿s rcgulanrcntarcs aplicivcis ii cs¡rócic, rcalizar/r

LICITAçÀO EXCLUSTV¡\ PARA ¡\ pARTlCtpAçÀO Dtj tVilCROE]VIpRESAS -

ME, El\,f PIìESAS DE PEQUENO PORì lr - EPIì 
^O 

N4lCROljl\,f PRDIINDtjDOIì
INDIVIDUAI- - lvlEl E Socicdatle Coopenrtiva tS.C.). As propostas deveräo

obedecer às especifrcaçöes estabelecidas por estc instmnìeilfo convocatório e seus

anoxos. que delc l'azern parte irlegríuìtc. Os cnvelopcscontendo a prcposla de preços

c os tlocunrcrtos de habililaçào serâo Lcccbidos conlbnne lnencionado no edital, aptis

o credcncirnrenlo dos inlcresmdos qrrc sc a¡rrcsÈntitrc¡n pata pflrlicipaf do ccrlantc no

sile m,govbr/compraýot-br , Â scssiio dc proccssilnldìto do Prcgiìo scré rcalizada

elclronicanrente no site: www.gov.br/compraýpt-br , iniciando.sc rro dia 1010812022

às 08h00 ho¡as e ser'á condnzida pelo Ptegoeiro Oficial conr o auxílio da Equipe de

Apoio, designaclos nos autos do processo cilì cplg.ra,ìi. INFORI\1.\ÇÀO/liDlTAL:
O Etlitaf dc Prcgâo Elctrrìnico n" 4512022 conl)lcto cnconha-sc a tlisposiçiìo dos

¡ntclcssados no Departanrento dc l,icitaçào do Paço lvlunicipal - Rrra Scis, n"
I030 - Centro - CU': 85.525-000 -- l\'lariópolis, Estado do Palanq no horário dc

expcclicntc. de Scgunda a Sdxtû-Fcira cnlrc âs 08h00 Ís l l h30rnin c das 13h00 às

17h00, E-nrail: francisco,bueno@ma¡iopolis.prgovbr, Ponal Transparôncia do

Ìr4uricípio ou pclos silcs www,mriooolis.or.sov,br, na ubn Iicitaçc1es - Prcgaìo

lllctrôrico e ElAÈ¿ellblggtqplagþ!:þI - TJASC N'987693. Mariópolis/PR. 28 rlc

.lulho dc 2022. Ivlario Eduardo l-o¡res Paulek - Ilelbito lr,lunicipal.

7925612022

I Marmeleíro

EDITAL DE LICITAÇÅO
coN(-'oRREN()A PÚBLtCÂ N.005/2022 - pt\'t[,t

PROCESSO ÂDM t NtSl'RÁTrVO N' 094 t2022-[.tc
'il1'O: N4nìor otbrr¡.

RESTiLTADO Dli JtJl,CìAtvll:N1 O D Ct.ASSIilCA(:ÃO
En cunrprimcnto ao disposlo no inciso I do artigo 109, da Lci no

8.6óó/93 torna.sc pirtrlico o tesultrdo dn licitação ern epignfe, cuja clnssificação
diisc dn scguiDlc lìrrmô.
A cmprcsn INDUSTRIA DE FERIìANIEN IAS ITUPORANc^ LTDA. i¡rscrìt¿
no CNP.I sob o no 47.212.ó1210001-73, conr v¡lor mcnsal tlo rlrrgucl rro itcnr 0l
de R$ I 530,00 (urn rnil e quinhcntos e trinla renis).

Marnrciciro, 28 de iulho dc 3022.
R¡cardo f,'¡or¡

Prcsidt'ntc d¡ CPL
Porrarìt 6.597 rle 0l/10/2021

79387t2022

I.]RRAIA DE PUBI,ICAÇÀO
AVrSO DE LrCrlj\ÇÀO

TolvtAt)^ DE PRllÇOS N.002/2022 - ptrfl\4 - EXCt-t.rstVO p RA N,lE E Epp
PROCESSO A Dt\,1 I NtS'rRA1't \/O N. 01ì3/2022-l-rC
Nas publicaçtìes do di^2310'll2O22 no Jornal dc ßcltr¡¡o, p. 05. tirtiçno n" 7,50.1 -
Classificados. no Jomal Be¡r Puaná, p, I3, Ediçdo n" I L957 e Do D¡ário Ofrcìd
do Estndo do Pnrnná, p. 34, Ediçilo I 1221.

Onde sc lô:

\,Al"OR CLOB,\1, MÁXlNlO: R$; ,lt,(lió,67 (quaenra c unr rnil e wisccnros c
ss*ntn c scis rcais c scssnt¿ e setc ccntflvos).
Leia-se:
VÂl.OR Gt,OtlAL N,IÁXIMO: Rf; 35.000,00 (trinra c cinco rnil rcais).

I\,lanuclciro, 2tl dc jr¡lho rlc 20?2.
Iìicarrlo lìiori

Prcsiclente da CPI-
P<¡rnrÁ 6.597 da 0 L I I0 I 2022

7952012022

I Morretes

¡\VISO DD LlCl'l'¡\ÇÃO UDtl'Å1, DU PREG¡\O u,ti'rRÔ¡rtCO N. O¿Z¡ZOZZ

PROCIÌDII\IEN'I'OS LlCl L,tfÓRIO N'09612022. O lvfrrrioipio rlc Monctcs
rorna público que lará rcalizar, às 09h00min do dia l5 dc agoskr tle 2022. na

PrefcitulaMunicipaldcMorLctcs,siloaPraçaflocltaPontbo. ¡0,Ccltto.Nlorreles
- PR, PRECÃO ELETRONICO. r¡po rnenor prcço unirário t)or lotc. quc tcrn poÌ
objelo a aquisição de um Veículo lipo pick up, conlorme as especificaçòes descritas
no tcrno dc refbrôncia - ANEXO L Os licitmtes poderito cf'ctrrar dorvnloacl do
edil¡rl 0 scus ancxos no srlc ofioial do Munioípio tlc Monetes, lìltps://Bwu,ntolrctcs,
pr.gov.br/. pcla Platafìrrnra da Bolsa de l-icitaçt'lcs do Bra-sil - Bl.l, COI\,IPRAS.
https://trll.org.br/ e obter inlbrrnaçÕcs cotrìplenìùnlâres na sedc tla na scdo tla
Prcl'citura de Monctcs, P¡ìço Mrnici¡ral Nhundiaqrrara. Praça lìocha Polnbo, l0
Ce¡ltro. Monctes- l)R, nohoráriod¿s 08:00 às I l:30cdas l3:00às l7:00 hor¿s. dc
segrurdir a sexla-l'cira. fòne: (4 I ) 9lì500-9538 ou aincla atr'¿vés do c-n:ail: licitacoes(r)
ilìon etes.pr,[!ovbr. lvlorretes, 28 dc.iulho dc 2022, 'LATIANI] MA lA DOS SAN'I'OS

I'rugocira Dccrcto l0/202 l.
79385t2022

I Nouø Esperonçø

rN'lSO DE LlCll'^ÇÃO

O lvhrnicípio tlc Nova Esporança, llstado do Paraná, loma público para conhccirrrcnto

clos interessados, quc lará rcalizar LicitaçiIo na nlodalidadc Concorrôncia, sob o
n", 015/2022-l'lr,lNE, <lo tipo l\faior Ofcrtu, por ltcnr. Do Ohjcto da l,icitrçÍo:
/\ 

^LltiNAÇÀo 
l)E tMÓvEIS DO P^t RIMONtO PÚtJLICO t\,tUNtCtP L.

Do rcccbinento e ¡rbcrhrrr dos cnvclopcs: Os cnvclo¡:cs scriìo reccbidos alé as

0fìh4Srnin, tlo di¡ 3 I dc iìgoslo dc 2022, scndo qrrc scssíio públicâ pàra âbcrlurà

e.julgirnrerto scrá no nrcsnro dia, iìs 09 ltorirs. na sala dc rcuniöcs da Prclcitur¡
lVluricipal. lvlais inl'onnações do lldital podc¡åo wr obtidas na Unidadc dc Cornpras c

L,icitaçrìes. no horário dc cxpcdientc. tlc segunda a scxta lì:ira, rlas 08h às I I h30rrrin,

c das l3h3Onrin às l7h, na Aven¡da lìocha Ponrbo. l.l5lì, telel'orre (44-3252 4515)
* "crnail" licitar:ao@novaesperanca.pr gov.br.

Nova lisperança, 28 dc.julho dc 2022.

l\,loacir Olivalti
Prcf'cito lvlnnicipal

PRE¡-uTtlRA lllLlNlClP¡l1., DE M¡\NO[,L Rf Il,{S
.r\/tso DE t,tct'ti\ÇÀo

EDI'f¡\1, DE TOIVL\Dr\ DE PROÇOS N" I l/2022 - PI\,lMR
PROCttSSO ¡lDrvilNtSI'R^'t'tVO I t0/2022 - piVMR

O lr4rurici¡rio dc N4anocl lì¡bas, torna priblico quc far¡í rcalizr, Às 09:00 horfls
do dia l7 rlc Agoslo do ¡no de 2022, nfl l{ua Sctc de Sctcnrbro n" 366 cr¡
ñÍruroel lìibas , Puanri, Iìrasil. TOI\,|I\D^ DE PllEçOlj, sob rc¡lirnc dc

A Pûsla cont o leor (lo c seus respcctivos rrodelos.
¡rlcndos c ancxos, po(lcríi scr cx¡n:innda no entlcrcço acinu inclicado. no
hor/rrio conrcrcinl, ou solicitntln através do e-nnil Iicitacnopnrrr'(2rgnrail.corn
c ro sitc wwrv.nranoclribns.pr.got,,br (Portal ds Tronsprrência -'Ûanspruência
Orlinc - Adnrinis¡açr'to - l-icitrçr'lcs. llfornuçdics adicionais, dúvirl¿s c
pcclidos rlo csclarccirncillo dovoríio scr cncnntinhatlos ii Cornissilo dc Licitaçilo
no cndcreço ou e-mail acitna rnel¡cionarlos - Tclc loile (43) 3435- I 223.
h4anocl Ribns. 28 cle.lulln <lc 2022,
JOSÉ CARLOS DA SILV¡\ CoRONÂ

Prclèiro lr4unicipal

Local tfo objelo 0b.¡cto
QunDlidil(lc

c unidadc de
rrrcditla

Prazo dc
exccuçiìo

l¿li¡sl
Scdc 793.98 rnl 90

79103t2022


