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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Guilherme Lima torna público que irá requerer ao Instituto Água 
e Terra, a Licença Prévia para Fundição de metais não ferrosos 
e suas ligas sem linha de galvanoplastia a ser implantada na Br 
116, bairro: Pocinho, Município de Quatro Barras-PR.

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Firbersul Fibra Optica e Acessórios Ltda, CNPJ 
05.663.722/0001-40 torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Curitiba - SMMA a Concessão 
da Licença de Operação, válida até 16/04/2023 para Fabrica-
ção de equipamentos transmissores de comunicação, peças e 
acessórios situada à  rua Frei Henrique de Coimbra, 2149 Bairro 
Hauer- Curitiba/PR.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE  
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

L. CH. DE CASTRO MADEIRAS, torna público que recebeu do 
Instituto Água e Terra, a Renovação da Licença de Operação 
- RLO, com validade de 25/25/03/2023, para Indústria da ma-
deira, Renovação da Licença de Operação de número 124961-
R1, situada na Estrada Capiru dos Dias s/n no município de Rio 
Branco do Sul, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE  
RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

L. CH. DE CASTRO MADEIRAS, torna público que irá requerer 
ao IAT, a Renovação de Licença Ambiental Simplificada - RLAS 
para Indústria da madeira,  instalada na Estrada Capiru dos Dias  
s/n no município de Rio Branco do Sul, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
R D W INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, torna 
público que irá requerer ao Instituto Água e Terra, a Licença de 
Instalação para Indústria da madeira, a ser implantada na Estra-
da Caetano Mendes - Km 01 no município de Tibagi - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
RODOPARANÁ IMP RODOVIÁRIOS LTDA, torna público que irá 
requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba,, a 
Licença Prévia para fabricação e comercial.de máq.agrícolas e 
imp.rodoviários, partes e peças. Serviços de aluguel, manuten-
ção, monitoramento,pulverização e controle de pragas agrícolas 
e fabricação de prod.do refino de petróleo, a ser implantada na 
Av.Juscelino Kubitschek de Oliveira,3545-CIC,Curitiba-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
RODOPARANÁ IMP RODOVIÁRIOS LTDA torna público que 
irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curiti-
ba, a Licença Prévia para Com.atacadista de máq.e equip.partes 
e peças, aluguel, manut.,pavim.e const.,exceto tratores, comp.
eletrônicos e equip.de telefonia.Fabri.de máq.e equip.p/terra-
plenagem e prod.do refino de petróleo a ser implantada na Av. 
Juscelino K.de Oliveira,3545-CIC, Curitiba-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE  
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Firbersul Fibra Optica e Acessórios Ltda, CNPJ 
05.663.722/0001-40 torna público que irá requerer à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Curitiba-SMMA, a Renovação da 
Licença de Operação para Fabricação de equipamentos trans-
missores de comunicação, peças e acessórios instalada rua Frei 
Henrique de Coimbra, 2149 Bairro Hauer- Curitiba/PR.

E D I T A L DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
DE PRIMEIRO E SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO
JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA, brasileiro, CPF nº: 282.426.029.-72, RG nº: 1.612.097-9/PR, Leilo-
eiro Público Ofi cial, inscrito na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR Nº 11.041/L, estabelecido na 
Rua Carmelina Cavassin, 1655, Barracão Azul, Bairro Abranches, em Curitiba, Paraná, fone (041) 9 
9984-5423, FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pelas ZERO 7 EMPRESA SIMPLES DE 
CRÉDITO – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 33.637.765/0001-96, com sede na 
Rua Candido Lopes, 128, 12º Andar, Centro, C.EP: 80.020-060, VENDERÁ, na forma da do artigo 27 
da Lei 9.514/97, e regulamentação complementar, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, que será re-
alizado no dia 03/01/2023, às 10:00 horas, e em SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO, que será realizado 
no dia 15/01/2023, às 10:00 horas na forma online no endereço eletrônico: www.joaoluizleiloes.com.
br, o imóvel adiante descrito, a partir do lanço mínimo indicado, para pagamento de dívida fi duciária 
de AMESNI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ: 07.624.846/0001-41, com endereço na Rua Mateus Leme,  nº 2275, Bairro 
Centro Cívico, Curitiba-Pr, CEP 80.520-174.
1 – Apartamento nº 102, do Bloco 3, do tipo III, localizado no pavimento térreo, integrante 
do ‘’EDIFICIO PACIFIC HOUSE””, situado na Rua Colombo, 669, com a área construída 
privativa de 72,5100m², área construída comum de 22,6370m², área de circulação e garagem de 
22,9400m², a qual corresponde a vaga de nº 102, a área total construída de 118,0870m², corres-
pondendo a fração ideal do solo de 0,0308603, ou quota de terreno de 37,5808m², cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Curitiba-Pr com a Indicação Fiscal sob o  nº 52-031-027-0001-8, com 
as demais características constantes na matricula sob nº do 2 Cartório de Registro de Imóveis 
de Curitiba-Pr.
ÔNUS: não há
OBS:- foi construída no GARDEN do apartamento uma área de lazer e churrasqueira, sem autorização 
do Condomínio, tal construção é proibida pela normas da Prefeitura Municipal de Curitiba-Pr, foi 
movido um processo contra o atual proprietário, autos sob nº 0019664-13.2011.8.16.0001 já transitado 
em julgado, o qual determina a demolição de tal construção.
Motivo pelo qual o arrematante terá por obrigação a demolição da área de lazer e churrasqueira 
por sua conta e risco, correndo todas as despesas por conta do mesmo.
1ª PRAÇA: R$ 401.760,00 (Quatrocentos e Um Mil, Setecentos e Sessenta Reais);
2ª PRAÇA: R$ 240.000,00 – (Duzentos e Quarenta Mil Reais)
- Ficam, desde já, notifi cados do presente leilão AMESNI ADMINISTRADORA DE BENS E PAR-
TICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 07.624.846/0001-41, com endereço na Rua Mateus Leme,  nº 2275, 
Bairro Centro Cívico, Curitiba-Pr, CEP 80.520-174, e seus representantes: ALAN MESNIKI, CPF 
819.400.099-87, domiciliado à Rua Benjamin Zilli, 403, Apto 32 – Torre 3, bairro Ahú, Curitiba-Pr, 
CEP 80.140-110 – Telefone/Wathsapp 41 99945-4545, e-mail: mesnikialan@gmail.com e CLAUDIO 
MESNIKI, CPF 098.649.466-68, domiciliado à Rua João Geara, 127, Apto 501 – Bloco B, bairro 
Portão – Curitiba-Pr, CEP 90.610-330.
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista,    aceitamos proposta consignada a 
combinar.  
- O lance mínimo para a venda será o correspondente aos saldos devedores e acessórios, ou avaliação, 
estando, porém, sujeitos a atualização até 24 horas antes da realização da praça.
- As despesas relativas ao leilão, à Comissão de Leiloeiro, Registro, Funrejus, IPTU, ITBI, e demais 
Impostos e Taxas correrão por conta do arrematante.
- O imóvel está ocupado, e será entregue livre e desembaraçado ao arrematante no dia 30/04/2023.
- O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal nº 7433/85 e na forma do 
Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná.
- O leiloeiro, acima já qualifi cado, acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações porme-
norizadas sobre o imóvel, objeto deste Edital de Primeiro Público Leilão e de Notifi cação.
Curitiba, 15 de Dezembro de 2023.

João Luiz de Oliveira
Leiloeiro Público Ofi cial

Matrícula 11.041/L
Publicações no Jornal Industria e Comercio: 1ª praça nos dias 19, 20 e 21 de Dezembro de 2022, 
e de 2ª praça nos dias 04, 05 e 06 de Janeiro de 2023.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, o SINEEPRES – Sindicato dos Empregados em Empresas de 
Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, 
Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e de Entrega de Avisos no Estado do 
Paraná, através de seu presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, deixa 
público e convoca todos os membros integrantes de sua categoria profi ssional: Em-
pregados em empresas de prestação de serviços a terceiros, nas áreas de leitura, 
medição e entrega de avisos de consumo de energia elétrica e gás encanado, em-
pregados em empresas de colocação e administração de mão-de-obra temporária, 
seleção e agenciamento de mão-de-obra, empregados em empresas de trabalho 
temporário regidos pela Lei 6.019/74 (já em acordo com a nova redação dada pela 
Lei 13.429, de 31/03/2017); empregados em agências de emprego, recrutamento, 
seleção de pessoal e de recursos humanos, empregados em agências de promo-
ções e eventos e merchandising, inclusive os temporários e terceirizados; empre-
gados em empresas do ramo de sistemas eletrônicos de segurança, de modo geral, 
abrangendo as atividades de comercialização de produtos, prestação de serviços, 
projetos, instalações, monitoramento de alarmes; manutenção, inspeção técnica e 
assistência técnica de sistemas eletrônicos, empregados em empresas de pres-
tação de serviços auxiliares do transporte aéreo, empregados em empresas fran-
queadas dos correios (ACF´s e AGF´s), em todo o Estado do Paraná, associados 
ou não, para participar da assembleia geral  extraordinária a ser realizada no dia 
14/01/2023, às 11h30 em 1ª convocação com 50% mais 1 dos associados presen-
tes, ou às 12h30, com qualquer número de presentes, à Praça Osório, 45, sala 505, 
edifício Ana Cristina, centro, Curitiba-PR, ou de forma virtual através da plataforma 
Zoom, cujo link será disponibilizado pelo Sineepres, e que deverá ser solicitado 
até às 12 horas do dia 13/01/2023,  através do e-mail: recepcao@sineepres.org.br,   
nos termos da Lei nº 14.010, de 10/06/2020, bem como nos termos do Ofício Circu-
lar SEI nº 1919/2020/ME, de 02/09/2020. A assembleia irá discutir e deliberar a se-
guinte ordem do dia: a) Apresentação, Discussão e Aprovação da Pauta de Reivin-
dicações 2023/2024 a ser apresentada aos sindicatos patronais: SINDEPRESTEM/
PR, SINFRANCO, SINELTEPAR e SIESE/PR; b) Autorização para a Diretoria do 
Sindicato negociar junto à classe patronal a convenção coletiva e acordos especí-
fi cos de trabalho; c) Autorização para a diretoria do Sindicato, caso seja frustrada a 
negociação, ingressar com Dissídio Coletivo de Trabalho; d) Fixação do Percentual 
ou valor a ser descontado em folha de pagamento de todos os integrantes da cate-
goria profi ssional, associados ou não, para o sistema de custeio confederativo de 
representação sindical, independentemente da contribuição prevista em Lei, confor-
me artigo 513 da CLT, alínea “e”, inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal; e)
Alteração estatutária; f)Assuntos gerais. Curitiba, 4 de janeiro de 2023. Paulo César 
Rossi – Diretor-Presidente. RG: 4.370.272-6 PR. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente edital, o SINEEPRES – Sindicato dos Empregados em Em-
presas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração 
de Mão-de-Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e de Entre-
ga de Avisos no Estado do Paraná, através de seu presidente, no uso de 
suas atribuições estatutárias, deixa público e convoca todos os membros 
integrantes de sua categoria profi ssional: Empregados em empresas de 
prestação de serviços a terceiros, nas áreas de leitura, medição e entrega 
de avisos de consumo de energia elétrica e gás encanado, empregados 
em empresas de colocação e administração de mão-de-obra temporária, 
seleção e agenciamento de mão-de-obra, empregados em empresas de 
trabalho temporário regidos pela Lei 6.019/74 (já em acordo com a nova 
redação dada pela Lei 13.429, de 31/03/2017); empregados em agências 
de emprego, recrutamento, seleção de pessoal e de recursos humanos, 
empregados em agências de promoções e eventos e merchandising, in-
clusive os temporários e terceirizados; empregados em empresas do ramo 
de sistemas eletrônicos de segurança, de modo geral, abrangendo as ati-
vidades de comercialização de produtos, prestação de serviços, projetos, 
instalações, monitoramento de alarmes; manutenção, inspeção técnica e 
assistência técnica de sistemas eletrônicos, empregados em empresas 
de prestação de serviços auxiliares do transporte aéreo, empregados em 
empresas franqueadas dos correios (ACF´s e AGF´s), em todo o Estado 
do Paraná, associados ou não, para participar da assembleia geral  extra-
ordinária a ser realizada no dia 14/01/2023, às 10h30 em 1ª convocação 
com 50% mais 1 dos associados presentes, ou às 11 horas, com qualquer 
número de presentes, à Praça Osório, 45, sala 505, Edifício Ana Cristina, 
centro, Curitiba-PR, ou de forma virtual através da plataforma Zoom, cujo 
link será disponibilizado pelo Sineepres através do e-mail: recepcao@
sineepres.org.br, até às 12 horas do dia 13/01/2023, nos termos da Lei 
nº 14.010, de 10/06/2020, bem como nos termos do Ofício Circular SEI 
nº 1919/2020/ME, de 02/09/2020. A assembleia irá discutir e deliberar a 
seguinte ordem do dia: a) Aprovação ou não das contas do exercício an-
terior;  b) Previsão Orçamentária para o ano de 2023; c)Assuntos Gerais. 
Curitiba, 4 de janeiro de 2023. Paulo César Rossi – Diretor-Presidente. 
RG: 4.370.272-6 SSP/PR. Gilvan Morais Cohen, Diretor Financeiro, RG 
nº 10.964.082-4 SSP/PR

EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO 14 2023 SENAD FUNAD MJ PC
A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD, 
com apoio da  Estrutura Organizacional da Polícia Civil do Estado do Paraná, 
neste ato representada pela Comissão Permanete de Avaliação de Bens, de-
signada pela Portaria nº 006/2019 - DG/SESP, publicada no Diário Ofi cial/Pr 
N° 10.496, em 09 de agosto de 2019, torna público que no local, data e horário 
indicados no item “1” do presente edital, será realizada licitação, na modalidade 
LEILÃO ELETRÔNICO, do tipo maior lance, para venda dos bens indicados no 
ANEXO I, deste edital, a ser conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, Alex San-
dro Vieira Felix, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná,  sob a matrí-
cula nº 18/297-L, por força do contrato nº 45/2022, em conformidade com a Lei nº 
7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis n° 8.764, de 20 de dezem-
bro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; Medida Provisória nº 2.216-37, 
de 31 de agosto de 2003, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; Decreto nº 
9.662, de 1º de janeiro de 2019 e, com base no art. 6º do Decreto nº 95.650, de 
19 de janeiro de 1988 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo Decreto 22.427, de 01 
de fevereiro de 1933, e Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019, bem como 
as condições abaixo: LOCAL: Leilão Eletrônico através do site: alleiloes.com.
br – DATA E HORÁRIO: LEILÃO ÚNICO DIA: 30/01/2023, às 11h:00min. Os 
bens relacionados serão leiloados nas condições em que se encontram, e sem 
garantia, não cabendo ao leiloeiro e à SENAD a responsabilidade por qualquer 
problema ou defeito que venha a ser constatado posteriormente, na constituição, 
composição ou funcionamento dos bens licitados, pressupondo-se, a partir do 
oferecimento de lances, o conhecimento das características e situação dos bens, 
ou o risco consciente do arrematante, não aceitando a respeito deles qualquer 
reclamação ou desistência posterior, quanto às suas qualidades intrínsecas ou 
extrínsecas, procedência ou especifi cação, cujos lotes, constantes do ANEXO I. 
Edital na íntegra, relação dos lotes, condições de arrematação, e demais infor-
mações, estão disponíveis no site alleiloes.com.br – e-mail: alleiloes@gmail.
com - tel: (43) 99944-8884 - al leilões ofi ciais.

EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 13 2023 - SENAD FUNAD MJ - PF
A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos - SENAD, 
com apoio da  Estrutura Organizacional da Polícia Federal no Estado do Paraná, 
neste ato representada pela Comissão Regional de Levantamento, Identifi cação, 
Avaliação, Classifi cação, Formação de lotes e Leilão de veículos apreendidos e 
outros materiais apreendidos, constituída pela Portaria nº pela Portaria SR/PF/
PR Nº 1641, de 09 de junho de 2022, torna público que no local, data e horário 
indicados no item “1” do presente edital, será realizada licitação, na modalidade 
LEILÃO ELETRÔNICO, do tipo maior lance, para venda dos bens indicados no 
ANEXO I e ANEXO II, deste edital, a ser conduzido pelo Leiloeiro Público Ofi cial, 
Alex Sandro Vieira Felix, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná,  sob 
a matrícula nº 18/297-L, por força do contrato nº 45/2022, em conformidade com 
a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis n° 8.764, de 20 de 
dezembro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; Medida Provisória nº 2.216-
37, de 31 de agosto de 2003, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; Decreto nº 
9.662, de 1º de janeiro de 2019 e, com base no art. 6º do Decreto nº 95.650, de 19 
de janeiro de 1988 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto 
21.981, de 19 de outubro de 1932, alterado pelo Decreto 22.427, de 01 de fevereiro 
de 1933, e Lei nº 13.886, de 17 de outubro de 2019, bem como as condições abaixo: 
LOCAL: Leilão Eletrônico através do site: alleiloes.com.br – DATA E HORÁRIO: 
LEILÃO ÚNICO DIA: 27/01/2023, às 11h:00min. Os bens relacionados serão 
leiloados nas condições em que se encontram, e sem garantia, não cabendo ao 
leiloeiro e à SENAD a responsabilidade por qualquer problema ou defeito que venha 
a ser constatado posteriormente, na constituição, composição ou funcionamento dos 
bens licitados, pressupondo-se, a partir do oferecimento de lances, o conhecimento 
das características e situação dos bens, ou o risco consciente do arrematante, não 
aceitando a respeito deles qualquer reclamação ou desistência posterior, quanto às 
suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, procedência ou especifi cação, cujos lotes, 
constantes do ANEXO I e ANEXO I. Edital na íntegra, relação dos lotes, condições 
de arrematação, e demais informações, estão disponíveis no site alleiloes.com.br – 
e-mail: alleiloes@gmail.com - tel: (43) 99944-8884 - al leilões ofi ciais.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 33.292/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e 10.024/2019, que institui a modalidade 
Pregão Eletrônico, e de acordo com o procedimento licitatório e julgamento das propostas 
apresentadas ao PROCESSO Nº 33.292/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022, que 
tem por objeto Contratação de Empresa para prestação de serviços de Gráfi ca Digital, HOMO-
LOGO o referido processo licitatório, adjudicando seu resultado às empresas: A BALLESTA, 
com sede na Rua Silvio da Maia Moreira, nº 159, Casa 02, condomínio Uirapuru, Uberaba, 
Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.561.594/0001-50, vencedora dos itens 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10 e 14 pelo valor total de R$ 104.656,15 (cento e quatro mil seiscentos e 
cinquenta e seis reais e quinze centavos); CONCEITO SINALIZAÇÃO E PAPELARIA LTDA, 
com sede na Rua Francelina Rocha, S/N, Quadra E, Lote 03, Sol y Mar, Macaé/RJ, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 09.452.513/0001-08, vencedora dos itens 01, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 25 e 28 
pelo valor total de R$ 319.671,90 (trezentos e dezenove mil seiscentos e setenta e um reais 
e noventa centavos); DIOGO ROMEO SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E INOVAÇAO, com 
sede na Rua Maria Valenga, nº 198, Vila Franca, Piraquara/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
31.881.132/0001-01, vencedora dos itens 11, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26 e 27 pelo valor total de 
R$ 211.985,05 (duzentos e onze mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos). Valor 
total homologado e adjudicado: R$ 636.313,10 (seiscentos e trinta e seis mil trezentos e treze 
reais e dez centavos). Palácio 29 de Janeiro, Prédio Prefeito Antônio Alceu Zielonka, em 03 de 
janeiro de 2023. Josimar Aparecido Knupp Fróes - Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 24055/2022 – Dispensa de Licitação nº 7/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. CONTRATADO: JURISEG PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 04.612.943/0001-26. DO OBJETO: Cons-
titui objeto deste aditivo: Prorrogação de vigência contratual pelo prazo de 30 dias, prorro-
gáveis por igual período. DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem 
inalteradas e em vigor as demais cláusulas do respectivo instrumento contratual/fi xadas no 
Processo Administrativo nº 24055/2022, Dispensa de Licitação nº 7/2022.. DA VIGÊNCIA: 
de 28/12/2022 a 27/01/2023. DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2022.

AVISO DE JULGAMENTO FINAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/22 - PROCESSO: 28.932/2022

A Comissão de licitação do Município de Piraquara, por meio de sua Presidente, e em cumpri-
mento ao disposto no art. 109, §1º da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, torna público o resulta-
do da licitação em epígrafe, cujo objeto é a Modernização da pista de skate Central, localizada 
na Rua Vitório Scarante, 376, Centro, Piraquara - PR, 83301-530, compreendendo serviços 
preliminares, demolições, movimentação de terra, estruturas de concreto armado, alvenarias, 
piso de concreto com tratamento endurecedor, juntas de dilatação, serralheria, calçamento, 
instalações elétricas, revestimentos, grades, pinturas e paisagismo, conforme especifi cações 
contidas no Anexo I - Projeto Básicoo.  Sendo da seguinte forma, empresas HABILITADAS:  
CONSTRUTORA MEIRELIS LTDA CNPJ: 10.570.574/0001-59 e FALER BLOCOS LTDA 
CNPJ: 22.691.862/0001-40. Devido a renúncia ao recurso referente a fase de habilitação, que 
foi feito de forma expressa e registrada em ata, apresenta-se a classifi cação da proposta. Em-
presas CLASSIFICADAS: 1º classifi cada FALER BLOCOS LTDA – R$ 512.360,89 (Quinhen-
tos e doze mil trezentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) e 2º classifi cada CONS-
TRUTORA MEIRELIS LTDA – R$ 652.960,29 (Seiscentos e cinquenta e dois mil novecentos e 
sessenta reais e vinte e nove centavos. Salientamos que as participantes também renunciaram 
ao recurso perante a fase de proposta, de forma expressa e registrada em ata. Piraquara, 3 de 
janeiro de 2023. Sheila Guimarães Veloso - Presidente da Comissão de Licitações


