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MUNrcípto DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

ar¿. uB snssÃo púnr,rce
pnncÃo pRESENcIAL N" t44tz0zt - PMM

PROCES SO ADMINISTRATIV O N" 226 / IOTI.LIC
TIPO: Menor preço unitário por item.

Aos vinte e um dias do rnês de janeiro do ano de dois rnil e vinte e dois, às 14:00 horas,

reuniram-se a Pregoeira Thaís Vergínio Biava e Equipe de apoio Daverson Colle da Silva,

Everton Leandro Camargo Mendes e Ricardo Fiori, designados pelo Prefeito Municipal Sr.

Paulo Jair Pilati, através da Portaria N" 6.457 de 18 de março de 2021, para procederem às

atividades pertinentes ao Pregão Presencial N" 14412021, que tem por objeto a contratação de

empresa para prestação cle serviços de capacitação e treinamento de técnicos e produtores de

peixes de áryua doce do município, atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e
Abastecimento. Após encaminhado o processo ao Procurador Jurídico, do qual se manifestou em

relação a intençãô de recurso uptærntudo pela empresa ABW INTERFACES E NEGÓCIOS
LTDA, inscrita no CNPJ no 07.608.24510Q01-4[ através do Parecer n' 01512022, qve diante do

exposto entende não assistir razão à recorrente, nos termos da fundamentação. Sendo assim, a

proponente participante do certame não atendeu as exigências editalicias sendo desclassificada, a

pregoeira declarou a licitação FRACASSADA, Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata,

ressaltando ainda, que os membros da equipe de apoio, ao assinarem esta ata, atestam a sua

participação e colaboração no certame.
Assinaturas:

Da da Silva

Everton
Membro

Kr-¿.
Ricardo

i-c^
Fiori

Membro

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E¡nail: licitacao(ômarmeleiro.pr.oov.br / licitacao02@marmeleiro.or,oov.br - Telefono: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNrcípto DE MARMELETRo
ESTADO OO PNR¡,NÁ

EDITAL pnncÃo pRESENcIAL No l44tz02t - PMM
PROCESSO ADMINISTRATIV O N" 2261202 I-LIC

TIPO: Menor preço unitário por item.

O Município de Marmeleiro torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade

Pregão Presencial no.14412021, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de

serviços de capacitação e treinamento de técnicos e produtores de peixes de âgta doce do

município, atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e Abastecimento, que foi
realizada em 13 de janeiro de 2022, às 14:00 horas foi considerada FRACASSADA, pois a
documentação de habilitação do interessado ao certame, não atendeu as exigências editalícias.

de2022.

va
Pregoeira

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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VENDAeCOMPRA

OP(IRTUNIDADE!
Apartamento com 175m2, suíte com sacada ,

dois quartos e 3 vagas de garagem. Localização:

atfás da Políclinica 5. vicente de Paula.

www.ia nd u i moveis.com. b r

(el. {6 99975.0077

99970.10t7
e'mail: iandur, nrln.rom.br

i\v, Luiz 

^. 
tardo. 484

(cnlro - FI¿n(is(o Eeltrðo

súvrur.¿, no REeUERTMENTo
DE RENOVAÇAO DA_LICENÇA

DE OPERAçAO

BONS NEGOCIOS COMERCIO, IMPOR-
TACAO E EXPORTACAO LTDA toma pú-
blico que irá requerer ao IAT, a Renovação da
Licença de Operação para Comércio atacadista
de alimentos para animais instalada na rua Ace-
lino Gabriel Bandeira, 141, Baino Industrial,
Marmeleiro-PR.

QUTTTNETES

tfJRt*8!úFS;R3P.P¡rlp.U i'1

ALUGA.SE
õutTt¡tETE rnobiliad;noõntro
Norte de Dois Vizinhos. Tratar
pelo telefone (46)9997 6-177'1.

JEAN rMóvEts ALUGA.SE
QUITINETE: Localizada no Bair-
ro lndustrial Area dê 45,OOmz.
Dispöe de; 1 quarto, sala e co-
zinha, banhe¡ro social, lavan-
deria água e internst incluso,
Valor R$ 700,00. CONTATO
(46) 9991920e6

TERRENOS

VENDE.SE
JEAN IMÓVEIS VENDE.SE
TERRENO: Localizado no
Bairro Sadia. Area total (lote)
256,63m¿. Ótlma localizàçäó
Valor R$ 92.000,00. CONTA-
TO (46) 999260836

JEAN tMóvErs vENDE-sE
TERRENO Localizado no
Bairro Sadia Area total (lote)
337, 14m'¡. Acê¡tamos vefculo
medlante avaliaçäo, proposta
à vista ou financiamento. Va-
lor R$ 105.000,00. CONTATO
(46) 991030420

JEAN tMóvEts vENDE-sE
TERRENO: Locallzado no Ba¡r-
ro Jardim Seminár¡o Area total
(lote) 300m'z. Acoitamos vef-
culo mediante avaliação. Va-
lor R$ 110.000,00. CONTATO
(46) 999732887

TERRENOALAGADO NOVA
PRATA DO IGUAçU - 300m,
- VENDO OU TROCO. Tratar
(46) 9911 5-2379

tMoBtLtARtA cHAVES vENDE
LOTE DE 3OOMI COM 3 CA.
sAS JAcoNSTRUfDA: sen-
do uma casa de 70mz com 2
quartos, sala cozinha lavande-
ria 1 banheiro social garagem
para 2 carros e uma área co-
berta. Contendo também um
sobrando de 80m, com 2 quar-
tos, sala, cozinha lavanderia 2
banheiros sociais sacada com
churrasquê¡ra. E também uma
casa com 48m, com área e
garagem para 1 carro com 2
quartos, sala, cozinha ,'1 ba-
nheiro social, lavanderia. To-
das em alvenaria. Por apenas
310.000.00 m¡l reais (aceita
caro). Para mais informaçöes
sobre entre em contato com a
imobillár¡a Chaves e agende sua
visita llgue: 99978-6460/3055-
3999/99935-1 21 4 ou 3523-7 964 I
cRECt-J204o

súvrur,¿, on REcEBIMENTo
DE RENOVAçÃO Ol_r,rCnNçA

DE OPERAçAO

BONS NEGOCIOS COMERCIO, IMPOR-
TACAO E EXPORTACAO LTDA toma públi
co que recebeu do LAI, a Renovação da Licença
de Operação para Comércio atacadista de alimen-
tos para animais instalada na rua Acelino Gabriel
Bandeira, 141, Bai¡ro lnduskial, Marmelei¡o-PR.

EDIÍALDE CONVOCAÇAO
Assmbleia G€Él Ordlnóda.

Poto p@nte €dllal, o Prolld€nto ds C@p96llva C€ntral da Aqdcullura Famillsr In-
lsgrada do Psrenå - C@pafl C6ntral, lnsils no CNPJ N0 08.730.945/0001.70, slto
Rod, PR 483, num8ro 505, &lro [ûmËs. Fmncim Bslf¿o-PR. No us d€ suæ
atibulF$ l€gals quo lhe assoguEm o sstatuto wlal, convoca todos $6 sóclog,
quo 3ào 10 (d€z) unldEdö p€6Â$ombl€¡a G€r6l ord¡nåris quo srå roallzará no dle
03 (U6s) d€ fev€roirc do 2022, da sde da ASSESoAR, slla M qoneral Ozorio 500,
prådlo da Assewt no âudltório princlpal. cldad€ de FËncisco B¡ltråo. Em ÞnmeiE
c0nv0câçå0 â6 13i00 hoGs, com I pßsnç8 mlnima de dols lsrçoc do sgu quadrc
soclal æm dlroilo a volo, às 14:00 horæ em sgunda convoÉçâo æm a ptrsençs
mlnlma de melads m8¡s uma dæ æocladas com dlrello a voto, e às f 5:00 horß qm
lerceha@nvoca@, @m a p@nça mfnlmå de 3 (trô¡)assochds com dksito I voto
para ltrltda segulnlo ordsm do dla;

Als€mblela Geral Ordlnáriai
LPGIação de cont89 dô d¡retoda referent€ ao 6¡6rclclo do 2021 ;
ll.Desünsçåo dð Sobm apuradas ou.atoio dae pedæ do ox0rclclo do 2021:
lll,Elôhào dâ dlnloria e ænælhod€ adninlstEcão.
lv.Elrlçáode 23 do Coôslho F¡søl:
VF¡xaçäode honorários, gral¡ÍËçÖes p€ra o Cons€lho deAdminlsûaÇ5o Ftsæti
Vl.Auloriaçáo a CoopsEtivs ololusr convån¡o 6 lomada de empdstlmos junto a iN-
ùtuiÇðæ financslEsi
Vll.Auloriäçäo junlo ao quadrc soclal pårs cobenura dos gastos oÞoEciona¡r londo
como @ue a @ntrìbuiçáo do! atgoclsdos confomo Estatuto Soctati
Vlll.Apßentaçáo € disussåo do plonsismenlo para o ano d€ 2022;
lx,Atual¡æçåo € rcglstro do capllal soclali
X.Assunlo! gerals de intoresso da cooperativs,

Fra0cls@ Beilråo, 20 ds jsn€irc de 2022.
Jow Carios Fadss.

pßlldenlo,
OBSi ACoopsf- Cstr[al, val segulr tod6s as reæmondacöes d€ onadzacåo mundlal
da súde (0ùlS) . porlanlo seråbbrigalórìo o us do máíä¡as, resóeltadã a d¡stâncla
de 2 meùos enfs os p¿rllcipanl€s, alóm de s€r disponibillzado álcool en g€l para lodG I

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

O Munlclplo do
dlà 07 10212022 etá

nosm0

w.pmsjoßs.prgoÝb[ Såo Jor!€
la. Dlogod€ ollvoira - Preqosirc

N" 010/2022

Lsilada

O Munlclplo d€
dì'e 1010ù2022

larä 6âllær

da docla.
raçào d6 pmposla s

gs D'0ætePR, Progo€ko

AVISO ÐEABERTURADAS PROPOSÍAS DE PREçOS ENVELOPES N" 02
REFERENTE ÀÍoMADADe pRtços rú o¡zzo¿r

Transcoddo o pßzo ¡æu6al reforonto procæto t¡citalório modõl¡d6da Tomoda d€
P€ços no 0322021, c9jo objoro é: CONTRATAçÄO DE EMPRESA PARA EXECU-
çAO DE PAVIMENTAçÃO EII CEUO NA COMUNIOADE DE LINHA VOLTAGRANDE
CONFORME PROJETOS, I\¡EMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORçAI\¡ENTARIA
EMANEXO,

lnformamos que esla habilllada para segundg fase a segulnle smprssa:
1. , sM RESENOE CONSTRUToRA OE OBRAS EIRELI.
Flø deslgnada a dala do absrtura do envsiop€ n" 02 - Proposla ds preços, p¿ra o

dia 25 dojan€irc ds 2022 às 16h00min.
São Jorge D'o$to.PR, 21 ds )ønoiß dø 2022.

Diogo dâ Ol¡velra
presld6nle

Potlatla n' 2047t2021

OPORTUNIDADE DE COMPRA
. VENDE-SE LOTE NO CON..
powlíru¡o RuneL "LeÃo-:
LOCALIZADO NA LINHA NO-
vA sEcçÃo coM 1:ooo M'
VALOR R$ 65.000,00

VENDE-SE

VENDE-SE LOTE URBANO
JD. sEMtNÁRto trcoM 3oû
m'(12X251 Rua Bélgica -
Valor R$ 110.000,00 -Dale-
ffe Corretor crec¡ f 20955/
99971 -01 51/ 99921 -62A8

VENDE.SE

Corretords

IMÓVEIS

Fones q6 352:4^679ÿ
övrErRA: (46) 9997 5-O7Ít4

APARIAIIIENTOS

. Edlfido Paluo (ilavôgglo, àpan¿menros N0V05¿ parth de 280m¡, alt0 Þadráo,03
vð9arde garagem(reml acabðdoJ, Pn(o(0nformetàbela. Rel:317,

- Edlffdo R€ldendal lt¿úna, ¿pðn¿memor N0V05 E Å(484005, (om 74mt, B5mr,

89mlm e 1 l2mr, ótlma lo(al¡zação. Prefor (onforme tahrla. Ref.: 341.

COMER(IAIS

- lmóvel (omerdal d! esqulna (om 644,00 mr de área construfd¿, sef,do175,00 m¡ (éÍe0

! 169 m¡ segundo plro - R$ 3.000.000,00. Ref : 318,
- lmóv€k comerd¿ls de esqulnò am 270,00 rnr (òverbadot, sendo duai edlllc¿(õet

lndivlduale. Rua Cuñtlbà. R$ 1.'100.000.00. ßef,:339.

-Tereno comedal de6qulnð @m 1.594,00m?, Íendo 75m llnearde ftcnte. R$1.100,00,

Ref.il44.

RESTD$lcAtS

- Gia d! 145m¡, (om 02 quartos, 5ala, b¿nheko, (ozlnha, lavanderla e garagem. Árer de

futà com (hur¿squeln, ba nheho, despens. nS 150.000,00. Ref.: 134
-Duas6tarlndlÿldualsnome5moteÍeno,comenrâdâslndlvldu¿ls, BalrroMareGr,

tran(lro Eehrá0, ß5 215.000,00. Ref : 342.

-C¿sa dem¡deka de 10x.10. B¿1r05ã0Fnnftco, [ra0ú(0 Eeltf,tû R$100,0{0,00. Rel:

332.

508nA005

- sobrado de 13lm¿, (om rulte, banheko sodðl e 01 quailor, ral¿, (ozlnha, lðÿ¿bo,

l¿vanderla, (humsquelr¿, garaqem, (¿¡ll e ph(ln¿. RS 700,000,00. Ref : 3().
- Sobndo de68,80 m¡, (om 02 quaÍo5, salð, ozlnh¡, b¿nhelo Iavabo, lav¿flded¿,

(hur¡rquekàegar¡9em.R5230.000,00,Ref:136.

sfTIOS E ffÁCARAs
- Com I5 hrdare!, ð 2J km d! Ren¡scença, ftntrndo lavourù, (ôsa de ¿lvenôrla (0m 03

quartor eaçude. R5 850.000,00. Reli34l,
- (om 33,000m¡,¿ l6kmde Franck(oBeltrãon¡ Comuntdðde S¡oLu¡¿,M¡rmelcko. ns

160.000,00, Rel:113.

TERNEIOJ

-(0n484 m), t€Íeno. Bðlr0 5å0(risróyão, RS 400.000,00.Âeli3j5.
-(0m300f,¡,d¡v¡sa(omáre¿verde,iard¡mseminir¡o. lìS1{.000,00.Reí:310.
- Com 360m¡.8¡irro Pinheirinho. (dade None. RS 120.000,00. Ref;328,

F 't2.1 10
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro

01 do oulub¡o

ds2022,

do6 do

2022.

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

Públlca:ola:1 de feverelrcd0 2022. HoEi àsB horæo 15m¡nutos

em 9x6rclclo

ås 14 horæ e 00 ml-

noveota 6
lega¡s e o

dø 2022,

Exercfcio

MuNrcfpto DE Dors vrzrNHos - DEPARTAMENfo 0EADMtNtsrRAcÄo
Exúato d€ publlcaçåo de Conùatos, Atas do Rsgisùo de preços, ConvénìoÉ e Ter

mosAdlùvos no010/2022
Ata de RÊgisûo de PreÇos n' Phama Loq Prcdutos Famftsuticos Eirell . CNPJ

no 13,485.130i0001-03.
Conlralo n" 015/2022 - Cazenge Enqeohad0 e ConsûutoÉ Llda, - Epp - CNPJ n.

15.267.137t000142.
ConlElo n" 016/2022. Cazenqe Engonharia Ê ConstrutoE Ltda. - Epp - CNPJ n.

15.267.737t000142.
. Esle documonlo 6lá dlsponlvel na fntegG no Dtårio Ollclåt El€trônico - ww.dia-

nomUnlcps¡.æm,bdamp

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
AVISO

Lonl¡a,

0u 9mpaqs

PGf€lta

oEAVALlAcÄo

fomæim€nto tônl!. ¡als@ e
Ê€la ffitarla muriicip€l do

Sóltr,21ú jhhd.2@

gNDü8IæIRO
FREF€ITA TUN¡CIPAL €M EXERCICIO

Áuso DE urFtqç.Âo oE otgpENs o€ Uc[Aç"Áo
0t*E@ Pff JU6nFtqWA Ý ¿022

ErÞtúôÞ[úrãd. dnFñæ ¡ rhdo,ffi tud.ñ.rbm tndþtvdoAú 2adr L6t
d8 ffi]. €16o p6úñr.pr63¿ô¡r quht$od{!..:

Sllodo Lonh,2l doj!¡.ùodô 2022

WORAflIEEIRO
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DIÁRIO OFICIAT ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

SEGUNDA-FEIRA,24 DEIANEIRO DE,2022 ANO:VI

ÄTOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO N": 1157- 29 Pág(s)

lll - manifestação nos procedimentos de baixa de bens móveis e imóveis por inservibilidade, mediante emissão da
declaração correspondente;
lV - avaliação e reavaliação, nas hipóteses previstas.

Art. 30 Os trabalhos desenvolvidos pela comissão são considerados de relevante interesse público e exercidos por seus
membros sem remuneração, salvo na hipótese do art. 33, inciso Vl, da Lei no 2.096, de 23 de setembro de 2013, observado
o disposto nos SS 30 e 40 do mesmo artigo.
Parágrafo único, Na hipótese de avaliação de bens, a gratificaçäo será devida no mês correspondente aos atos praticados.

Art. 40 Fica revogada a Portaria no 5.794, de 13 de junho de 2018.

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

aMarmeleiro, 21 de janeiro de 2022

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

CHAMAMENTO PÚBLICO NO OO4I2O21 PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 1 06/202I .LIC
DE L ENTO E C

A comissão de licitação, designada através da Portaria n" 6.597 de 01 de outubro de 2021, com base na Lei Federal n"
8.666/93 e legislaçäo complementar, torna público o resultado da licitação em epígrafe. A pessoa jurídica habilitada é a
seguinte:

. GASSIANO DOS SANTOS VARGAS, inscrita no CNPJ n" 35.070.59710001-25, para os itens 01,02,03 e 04 do
Edital.

Marmeleiro, 21 de janeiro de 2022

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6,597 de 0111012021

EDIÌAL PREGÃO PRESENCIAL NO 14412021- PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO N"
22612021-LtC

TIPO: Menor preço unitário por item.
O Município de Marmeleiro torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade Pregão Presenclal no,

14412021, que tem por objeto a contratação de empresa parc prestação de serviços de capacitação e treinamento de
técnicos e produtores de peixes de água doce do município, atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura
e Abastecimento, que foi realizada em 13 de janeiro de 2Q22, às 14:00 horas foi considerada FRACASSADA, pois a

documentação de habilitação do interessado ao certame, não atendeu as exigências editalícias.

Marmeleiro, 21 de janeiro de 2022.

Thaís Vergínio Biava
Pregoeira

EDTTAL No 025t2022 tMpOStçÃO Oe PENALTDADE DE ADVERTÊNCh

A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, deste municfpio, no uso de suas atribuiçöes legais conferidas pela Lei no 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro),
NOTIFICA
2TG95ODEPARTAMENTO MARMELEIRENSE DE TRÂNS ITO

o Munlcfplo de Marmelelro dá Salantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsuallzado através de

httþ://www.m.lrmelelro.or.Âov.br/ no llnk Dlárlo Oflclal,

Inicio
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