
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,
MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS DO NORTE
DO PARANÁ– SINDIMETAL NORTE PR, sediado na Rua
Santa Catarina, 50 - 25º andar, Edifício Oscar Fuganti,
Centro, em Londrina, Paraná, através de seu Diretor-
Presidente, vem através deste edital, nos termos do art. 2º
II e III, art. 18°; art. 19° I; art. 20° VIII e art. 22° V do Estatuto
Social vigente e do art. 616 da CLT, convocar as empresas
integrantes da categoria, associadas ou não associadas,
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada em formato virtual, no dia 07 (sete) de Agosto de
2020, sexta-feira, às 08:00 horas em primeira convocação e
caso não haja número legal, 01 (uma) hora após, às 09:00
horas, em segunda convocação, com qualquer número de
presentes, por meio da plataforma eletrônica Zoom, com
link de acesso liberado mediante confirmação de presença
das empresas interessadas, o que poderá ser feita ao email
atendimento@sindimetalnortepr.com.br ou pelo WhatsApp
nº (43) 991887566, para deliberarem sobre os seguintes
assuntos constantes da Ordem do Dia:

Discussão e deliberações sobre as negociações das1.
Convenções Coletivas de Trabalho em curso, período
2019/2020, com o Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos de Londrina e Região - STIMMMEL e
Federação dos Metalúrgicos do Paraná - FETIM;
Autorizar a Diretoria do Sindicato a iniciar as negociações2.
das Convenções Coletivas de Trabalho 2020/2021 com o
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Londrina e
Região - STIMMMEL e Federação dos Metalúrgicos do
Paraná - FETIM;
Discussão e deliberações sobre pauta empresarial das3.
Convenções Coletivas de Trabalho, período 2020/2021,
com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de
Londrina e Região - STIMMMEL e Federação dos
Metalúrgicos do Paraná - FETIM;
Autorizar a Diretoria do Sindicato a definir e implementar4.
medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis necessárias
para defesa dos interesses da categoria econômica
durante as negociações;
Aprovação da ata da Assembleia Geral Extraordinária5.
anterior;
Assuntos Gerais.6.

OBS.: Extraordinariamente, em função do estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 6/2020
e das medidas preventivas para contingenciamento da
COVID-19, aAssembleia Geral Extraordinária será realizada
por mídia digital e as deliberações poderão ser tomadas por
voto aberto. Apenas empresas associadas e quites com a
tesouraria têm direito a voto.

Londrina, 01 de Agosto de 2020
MARCUS VINICIUS GIMENES

PRESIDENTE DO SINDIMETAL NORTE PR

EDITAL DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO

Comitente: UNIPRIME NORTE DO PARANÁ – COOPERATIVADE CRÉDITO LTDA.
Endereço: Av. Rio de Janeiro, nº 1758
Telefone: (43) 3294.1940 CNPJ nº 02.398.976/0001-90
Cidade: Londrina Estado: Paraná
Data e Horário do 1º Leilão: Dia 10 de agosto de 2020, com início às 09:00 horas e encerra-
mento às 16:00 horas;
Data e Horário do 2º Leilão: Dia 11 de agosto de 2020, com início às 09:00 horas e encerra-
mento às 16:00 horas;
***Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para
o término.
Local do Leilão: Exclusivamente através do site www.fabiobarbosaleiloes.com.br.
FABIO GONÇALVES BARBOSA, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEPAR sob nº. 12/042-L,
devidamente autorizado pela UNIPRIME NORTE DO PARANÁ – COOPERATIVA DE CRÉ-
DITO LTDA., com endereço na Av. Rio de Janeiro, nº 1758, Londrina/PR, venderá em Leilão
Eletrônico nos dias e horários de encerramento já citados, o seguinte bem:
DESCRIÇÃO DO BEM: Uma casa de alvenaria de tijolos, coberta de telhas, sob nº 411, e
seu respectivo terreno que mede 8,00 metros de frente para a Rua Dr. João Cândido Fortes,
no Município e Comarca de Jacarezinho/PR, por 22,0 metros de fundos, ou sejam 176,00m²,
confrontando pela frente com a Rua Dr. João Cândido Fortes, pelo lado direito com a casa de
nº 399 da mesma rua, pelo lado esquerdo com propriedade de Heimar e Homero Leite Pereira,
e nos fundos com a casa de nº 454 da Avenida Getúlio Vargas. Cadastro Municipal sob nº
01.1.073.0310.001. Imóvel registrado na Matrícula nº 63 do Cartório de Registro de Imóveis da
Cidade e Comarca de Jacarezinho/PR.
ÔNUS: Nada consta na matrícula imobiliária até 28/07/2020.
AVALIAÇÃO: R$ 318.759,42 (trezentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e
quarenta e dois centavos)
VALORNO 1º LEILÃO:R$ 318.759,42 (trezentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e nove
reais e quarenta e dois centavos)
VALOR MÍNIMO NO 2º LEILÃO: R$ 228.074,33 (duzentos e vinte e oito mil, setenta e quatro
reais e trinta e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista, no ato do leilão, acrescido da comissão do Leiloeiro
Oficial.
Devedor/Fiduciante: J.M RODRIGUES PINTO – COMÉRCIO DE DOCES - ME, pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no CPNJ nº 03.396.848/0001-70, com sede na Rua Doutor
Costa Junior, 411, Jacarezinho/PR.
Interveniente Garantes/Avalista: JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES PINTO, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.652.012 SSP/PR, inscrito no CPF
nº 361.055.039-20, residente e domiciliado na Rua Doutor João Cândido Fortes, 411, Jaca-
rezinho/PR.
Interveniente Garantes/Avalista: ROSANGELAMARIA RODRIGUES PINTO, brasileira, ca-
sada, professora, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.194.885-1 SSP/PR, inscrito no
CPF nº 016.574.199-67, residente e domiciliado na Rua Doutor João Cândido Fortes, 411,
Jacarezinho/PR.

LEILÃONAMODALIDADEEXCLUSIVAMENTEELETRÔNICO:Quempreten-
der arrematar o dito bem, deverá ofertar lanços pela Internet, através do site www.fabiobarbo-
saleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no
prazo máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e
recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de
lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com
respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 horas.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTER-
NET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompa-
tibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os
riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.

CONDIÇÃO DO LEILÃO: O comprador pagará no ato do leilão ao Leiloeiro, o
valor arrematado, acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do Leiloeiro e assumirá os
encargos decorrentes da aquisição, transmissão do imóvel e averbação de eventuais benfeito-
rias que não estejam averbadas junto à Matrícula Imobiliária perante Cartórios de Registro de
Imóveis, bem como assumirá débitos de IPTU, ITBI, taxas de condomínio, água e luz e outros
que possam eventualmente recair sobre o bem adquirido, a partir da arrematação.
OBS.: O imóvel encontra-se ocupado pelos Intervenientes Garantes/Avalistas.
Informações através do Sr. FABIO GONÇALVES BARBOSA, doravante denominado LEILO-
EIRO OFICIAL, através do site: www.fabiobarbosaleiloes.com.br

Araruna/PR, 30 de Julho de 2020.
FABIO GONÇALVES BARBOSA

Leiloeiro Oficial - JUCEPAR n.º 12/042-L

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que se encontra
aberta a licitação a seguir: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
049/2020 – PMI, Processo Administrativo nº 80/2020,
ref. aquisição de refeições do tipo marmitex, para
atendimentos de situações decorrentes do Covid-
19. O Edital poderá ser obtido através do site: www.
ibipora.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias
pelo telefone (43) 3178-8483 ou ainda pelo e-mail:
licitacao@ibipora.pr.gov.br. Ibiporã, 31 de julho de
2020. João Toledo Coloniezi – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Comunicamosaos interessadosqueseencontra reaberta
a licitação a seguir: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
004/2020 – PMI, Processo Administrativo nº 51/2020,
ref. à contratação de empresa especializada, com
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de
obra para execução de recape asfáltico em CBUQ
na Avenida Paraná, Avenida Santos Dumont e
Avenida Londrina. O Edital poderá ser obtido através
do site: www.ibipora.pr.gov.br. Quaisquer informações
necessárias pelo telefone (43) 3178-8483 ou ainda
pelo e-mail: licitacao@ibipora.pr.gov.br. Ibiporã, 31
de julho de 2020. João Toledo Coloniezi – Prefeito
Municipal.

MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2020: PROCEDIMENTO

LICITATÓRIO N.º 088/2020
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação (edifício-sede 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 do telefone (44) 3537 8100.
DATA DAABERTURA: 17/08/2020 >HORÁRIO: 09:00 horas
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação,
sinalização e drenagem na Rua Avelino Vieira.
Engenheiro Beltrão, 31 de Julho de 2.020.

WALMIR SEGURAÇO - Presidente CPL

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ - PARANÁ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº.
013/2.020
Objeto: O objeto da presente licitação é a
CONTRATAÇÃO de empresa especializada
para CONSTRUÇÃO DE QUADRAS,
CALÇADAS e PLANTIO DE GRAMAS no
Município de Goioerê-Pr., conforme planilhas e
memorial descritivo.
Horário: 09:00 horas. Data: 20/08/2020.
Local: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal
de Goioerê.
Informações: fone (44) 35218919. Edital
disponível no site www.goioere.pr.go.br, e pelo
e-mail: licitacoes@goioere.pr.gov.br
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO -
Prefeito Municipal
Goioerê, 30 de julho de 2020

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ - PARANÁ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº.
014/2.020
Objeto: O objeto da presente licitação é a
CONTRATAÇÃO de empresa especializada
para INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL no
Jardim América I, neste Município de Goioerê-
Pr., conforme planilhas e memorial descritivo.
Horário: 14:30 horas. Data: 20/08/2020.
Local: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal
de Goioerê.
Informações: fone (44) 35218919. Edital
disponível no site www.goioere.pr.go.br, e pelo
e-mail: licitacoes@goioere.pr.gov.br
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal
Goioerê, 30 de julho de 2020

MUNICÍPIO DE LOBATO - PR
RERRATIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

– EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
Processo Administrativo nº 096/2020
Pregão Eletrônico nº 040/2020
A Pregoeira Oficial do Município de Lobato, Estado do Paraná, designada
por força da Portaria n.º 002/2018, cuja eficácia deu-se aos 03/01/2018, no
uso de suas atribuições legais e,
1. Considerando vícios editalícios, informamos a todas as empresas
interessadas em participar do referido certame, a retificação do “Número”
do Edital do Pregão Eletrônico:
Onde se lê:
“Pregão Eletrônico nº 040/2020”,
Leia-se:
“Pregão Eletrônico nº 043/2020”;
2. As demais disposições do edital de Pregão Eletrônico n.º 043/2020 não
alcançadas pelo presente ato permanecem inalteradas,
3. Comunica, ainda, que a referida alteração não influencia na elaboração
da proposta e que, para tanto, as especificações contidas no Edital e
Anexos serão mantidas na íntegra e sem qualquer alteração,
4. E para que o presente expediente alcance seus efeitos, determino sua
publicação no Diário Oficial desta municipalidade, inclusão no quadro
de avisos e editais do Paço Municipal, inserção (inteiro teor) no Portal
da Transparência do Poder Executivo– www.lobato.pr.gov.br - link/aba
"licitações"; no Diário Oficial da União; no Diário Oficial do Estado do
Paraná; no Jornal de circulação local/regional.
Lobato/PR., 31 de julho de 2020.
MARLI DOS SANTOS SILVA BERGAMO - PREGOEIRA OFICIAL

Prefeitura Municipal de São Pedro do Ivaí
Estado do Paraná.

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 089/2020
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°. 045/2020-PMSPI. LICITAÇÃO

EXCLUSIVA PARA MEs, MEIs e EPPs.
Comunicamos aos interessados que se acha aberta licitação, modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO, tipo “MENOR PREÇO”, modo de disputa ABERTO, VALOR
TOTAL por LOTE, que tem como objeto a contratação de empresa para aquisição
de barracas de feira, barraca central, equipamentos de som com microfone,
jogos de mesas com cadeiras e jaleco de feirante, para Modernização e Re-
vitalização da Feira Livre do Município, por meio do Termo de Convênio nº.
085/2020, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abas-
tecimento – SEAB e o Município de São Pedro do Ivaí, a qual se dará no valor
máximo total de R$ 45.293,86 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e três
reais e oitenta e seis centavos) e conforme Termo de Referência (Anexo V). As
propostas serão acolhidas com início no dia 04/08/2020, ás 10:00 horas, até ás
10:00 horas do dia 18/08/2020. As propostas recebidas serão abertas às 10:00
horas do dia 18/08/2020. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às
14:00 horas do dia 18/08/2020. Em conformidade com o disposto no Art. 17, §
5º, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, para todas as referências de tempo
contidas neste Edital será observado o horário de Brasília – Distrito Federal. O
Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, por
intermédio do Sistema de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil, disponibilizado
no site www.licitacoes-e.com.br.

São Pedro do Ivaí – Pr., 31 de Julho de 2020.
Maria Lúcia Alves Teté

Pregoeira
José Donizete Isalberti

Prefeito Municipal

Ref. Protocolo nº 183.642, de 01/07/2020
e Prenotação nº 310.359, de 01/07/2020
Interessado: BANCORODOBENSS.A

EDITALNº 650
FAZ SABER, a todos que o presente edital virem, ou dele tomarem conhecimento que atendendo ao
que lhe foi requerido peloBANCORODOBENS S/A, inscrito noCNPJ/MF sob nº 33.603.457/0001-
40, comsedeemSãoJosédoRioPreto -SãoPaulo (naqualidadedecredor fiduciário) e combaseno
art. 26, § 4º, daLei 9.514/1997, serveopresente para intimarJOSÉCARLOSANANIASDACUNHA,
CPF/MF: 360.516.839-68, e IVANEIDE LUIZ CUNHA, CPF/MF 035.900.659-07 a comparecerem a
este Serviço de Registro de Imóveis, sito na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, nº 118, em
Londrina/PR (no horário de funcionamento da serventia) ou, diretamente perante a credora fiduciária,
a fim de satisfazer, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da última publicação deste Edital (no
total de três), o pagamento das prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento,
sendo que o débito já vencido soma a importância de R$ 2.845,03 ( dois mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e três centavos), valor posicionado pela credora, relativo às prestações vencidas do perío-
do de 20.02.2020 à 20.05.2020 proveniente doContrato deAlienação Fiduciária, referente ao Lote de
terras sob nº 23 (vinte e três), da quadra ‘’I’’, com área total de 228,9901 metros quadrados, situado
no ‘’ CONDOMÍNIO RESIDENCIALHEIMTALPARK ‘’, nesta cidade, registrado sob nº 2/92.497 RG,
nesteOfício sobpenadeser consolidadaapropriedadedo imóvel, emnomedacredora fiduciária, nos
termos doArt. 26 § 7º da Lei 9.514/97. O valor acima está sujeito à atualização monetária, aos juros
de mora até a data do efetivo pagamento, às despesas relativas à intimação, bem como despesas
devidas ao registro de imóveis. O pagamento feito diretamente perante a credora fiduciária deverá ser
informado, através de um requerimento dela para o cancelamento do processo existente e, conse-
quentemente, da prenotação.

O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 28 de julho de 2020.

Atenciosamente,

( ) VeraMaria Canziani Silveira- Escrevente Substituta
(x) Renata de Jesus Peretto - Escrevente Substituta Legal
( ) UlissesMachado da Silva Sobrinho - Escrevente Substituto

2º SERVIÇO REGISTRAL IMOBILIÁRIO
DA COMARCA DE LONDRINA-PR
Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 118
Londrina-PR- Fone/fax: (43) 3336-4884

Alex Canziani Silveira
Registrador

, j
Atenciosamen

nte Substituta
e Substituta Lega

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
MARINGÁ

MUNICÍPIO DE ATALAIA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020.

O MUNICÍPIO de ATALAIA PARANÁ, torna público que às 09:00
horas do dia 17 DE AGOSTO DE 2020, na PRAÇA JOSE BENTO DOS
SANTOS 02, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do
tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital,
para aquisição de:

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL PRAZO

Fornecimento e Instalação
de Luminárias de Led 599 unidades R$ 1.093.389,90 120 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos
poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro ,ATALAIA , Paraná, Brasil
- Telefone: (44) 32548101 - E-mail licitacao2@atalaia.pr.gov.br. A
Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos
modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte
endereço www.atalaia.pr.gov.br, das 08:00 às 16:00 horas.

ATALAIA PARANÁ, 31 de JULHO de 2020.

FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE LOBATO - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020.
Data da Realização: 14 de Agosto de 2020
Credenciamento e entrega dos Envelopes: das 08h00min às 08h20min
Abertura da Sessão: 08h30min
Local: Sala de Reuniões do Paço Municipal – Rua Antônio Coletto, 1260 – Centro
– CEP 86790-000 – Lobato/PR.
O Município de Lobato/PR, neste ato representado pela Pregoeira Oficial da
municipalidade, que o presente instrumento subscreve, torna público que se encontra
aberto, nesta municipalidade, certame licitatório na modalidade PREGÃO (tipo:
presencial) nº 041/2020 – MENOR PREÇO POR ITEM - PREGÃO PRESENCIAL,
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (PERECÍVEIS/NÃO PERECÍVEIS) E MATERIAIS DE
CONSUMO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E AOS PRÓPRIOS PÚBLICOS,
com vigência de 12 (doze) meses, conforme quantidades e descrições constantes no
anexo I (TERMO DE REFERÊNCIA). INFORMAÇÃO/ EDITAL: O Edital do Pregão
Presencial nº 041/2020, completo encontra-se a disposição dos interessados no
Departamento de Administração – Setor Licitação do Paço Municipal – Rua Antônio
Coletto, 1260 – Centro – CEP: 86790-000 – Lobato, Estado do Paraná, no horário
de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00min as 12h00min e das
14h00min as 17h00min. Maiores informações pelo telefone (44)3249-1414 ou e-mail
licitacao-lobato@lobato.pr.gov.br
Lobato, 30 de julho de 2020.

TANIA MARTINS COSTA - Prefeita Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DEALIMENTAÇÃO, AFINS E DO
CAFÉ SOLÚVEL DE LONDRINA E REGIÃO. (STIALONDRINA). CNPJ: 77.431.328/0001-97.

Aviso resumido do edital de convocação da assembleia geral ordinária eleitoral
Faço saber que nos dias 14 e 15 de setembro de 2020, serão realizadas eleições para compo-
sição do Sistema Diretivo do STIALONDRINA. O prazo para registro de chapas é de 05 (cinco)
dias, contados a partir do dia da publicação deste aviso; e a secretaria do Sindicato estará
funcionando das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, durante o prazo para registro. O
horário de votação será das 10h00 às 16h00 e o local será a sede do Sindicato, sito à Rua São
Vicente nº 1325, nesta cidade de Londrina- Pr., e nos principais locais de trabalho através de
mesas coletoras itinerantes. Caso não seja obtido quórum em primeira votação e se atingido,
nenhuma das chapas obtiver a maioria simples dos votos apurados, será realizada segunda
votação nos dias 21 e 22 de Setembro de 2020, ficando desde já todos convocados. Em caso
de empate entre as chapas mais votadas, serão realizadas novas eleições nos dias 29 e 30 de
Setembro de 2020, limitada à eleição às chapas em questão. Conforme previsto no art. 77 do
estatuto social, havendo o registro de apenas uma chapa, a mesma será eleita por aclamação
e ratificação de assembleia geral. O edital de convocação encontra-se afixado na sede do
Sindicato. Londrina, 02 de agosto de 2020.

Francisco Carlos Ferreira - Diretor Presidente

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 092/2020

O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito,
e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, na Sala da Divisão de
Licitações, sito no Centro Cívico nº 100, Cianorte, Paraná, PREGÃO ELETRÔNICO,
tipo menor preço, com o seguinte objeto: Registro de preços para aquisição de
equipamentos de proteção individual e materiais médicos hospitalares para uso nas
unidades básicas de saúde, unidade de pronto atendimento e demais unidades da
Secretaria de Saúde. Credenciamento até as 8h30min do dia 14 de agosto de 2020
através do site www.licitacoes.caixa.gov.br; o recebimento das propostas até 9h do
dia 14 de agosto de 2020; início da sessão às 9h do dia 14 de agosto de 2020;
oferecimento de lances a partir das 14h do dia 17 de agosto de 2020. O Edital e
seus respectivos modelos, adendos e anexos, bem como informações quanto a
quantidades, prazos, valores estimados e demais condições estão disponíveis no
endereço acima ou pelo site http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/
licitacoes. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão
ser dirigidos ao Pregoeiro. Fones: (44) 3619-6207, 3619-6208 e 3619-6332. Cianorte,
em 30 de Julho de 2020.

Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações em Exercício
ORIGINALASSINADO NO PROCESSO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 009/2020
O Município de Cianorte, através da Divisão de Licitações, torna público, para
conhecimento a quem interessar possa, que com autorização do Exmo. Sr. Prefeito,
e de acordo com a legislação em vigor, que fará realizar, às 9h do dia 21 de Agosto
de 2020, na Sala de Reuniões da Divisão de Licitações, sito no Centro Cívico, nº 100,
Cianorte, Paraná, TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço. Objeto: Contratação de
empresa para construção de piscina semiolímpica no Município de Cianorte. Valor
Máximo: R$ 1.825.057,37 (um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e cinquenta
e sete reais e trinta e sete centavos). Prazo para execução: 8 (oito) meses, a partir
da ordem de serviço. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos,
poderão ser examinados e/ou retirados no endereço acima indicado, no horário
de expediente, ou no Portal da Transparência do Município de Cianorte através
do link: http://ip.cianorte.pr.gov.br:8082/portaltransparencia/licitacoes. Informações
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão
de Licitações – Telefones 44-3619-6207, 3619-6208, 3619-6209. Paço Municipal
Wilson Ferreira Varella, em 30 de Julho de 2020.
Alessandra Segantim
Chefe da Divisão de Licitações em Exercício

ORIGINALASSINADO NO PROCESSO
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