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Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua 
Diretoria de Apoio Técnico, torna público a realização do seguinte procedimento 
licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica, nº 003/2020
PROTOCOLO Nº 04572-92.2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) 
equipamento para inspeção por raios-X de volumes e bagagens a ser utilizado no 
acesso aos edifícios da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE 
DISPUTA DE PREÇOS: 28/02/2020, às 10h30, no endereço eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 12/02/2020 até 
às 10h00 do dia 28/02/2020, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
VALOR MÁXIMO: R$ 110.250,00 (cento e dez mil duzentos e cinquenta reais)– 
AMPLA CONCORRÊNCIA
INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos junto a 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Praça Nossa Senhora de Salete, s/
nº – Centro Cívico, na Diretoria de Apoio Técnico - Coordenadoria de Suprimentos, 
4º andar do Prédio Administrativo, em dias úteis das 09h00min às 12h00min – 
13h00min às 18h00min, ou no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://
transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no 
endereço: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-
4303 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO: 001.001.6000. 4490.5224 - Equipamento de Proteção, Segurança e 
Socorro

 Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 11 de fevereiro de 2020
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 - PROCESSO Nº 18/2020

O Município de Pato Branco, UASG 450996, através da servidora Denise 
Aparecida Mussini, designada pela Administração Municipal através da 
Portaria nº 539/2019 para atuar como Pregoeira, torna público aos interessados, 
devidamente inscritos no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento e devidamente cadastrada no 
Portal COMPRASNET, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, 
que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, contendo lote de 
ampla participação de empresas em geral (lote 01) e lote de participação 
exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte (lote 02), 
objetivando a implantação de Registro de Preços para futura e eventual 
confecção de próteses dentárias, destinadas ao Programa de Atendimento e 
Fornecimento Gratuito de Próteses Dentárias do Centro de Especialidades 
Odontológicas - CEO, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas no edital, sendo a 
licitação do tipo “menor preço”, com critério de julgamento “menor preço por 
lote”, considerando a apresentação de desconto linear para todos os itens 
do lote, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 8.574, de 01 de novembro de 2019, Decreto Municipal 
nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Decreto nº 8.441, de 08 
de janeiro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 suas alterações e 
demais legislações pertinentes à matéria.
O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente 
por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
horário oficial de Brasília - DF, conforme segue:
A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 02 DE MARÇO DE 
2020.
O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente 
(em mídia digital) junto a Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, no 
horário de expediente, compreendido entre 08h às 12h e das 13h às 17h, 
na Rua Paraná, nº 1605, esquina com Caetano Munhoz da Rocha, Bairro 
Sambugaro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br/ 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações, fones: (46) 3213-
1727, Ramal: 1905, e-mail: licitacaosaude@patobranco.pr.gov.br.

Pato Branco, 11 de fevereiro de 2020.

Denise Aparecida Mussini
Pregoeira

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
SERVMAN SERV.DE MANUT.INDL.LTDA, situada à Rua 
Des. Estanislau Cardoso, 700, Xaxim, Curitiba, PR, torna 
público que RECEBEU da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Curitiba, a Licença Ambiental de Operação LO-
19000538, com validade até 04/02/2021 para as seguintes 
atividades:Serviços de usinagem  tornearia e solda, 
Fabricação de fornos industriais, aparelhos, máquinas e 
equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, 
peças e acessórios, Fabricação de outras máquinas e 
equipamentos de uso geral, peças e acessórios.

COMUNICADO
A Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento no Paraná, comunica a realização 

para gerenciamento de Conta-Deposito – Vinculada 

União seção 3, do dia 30.01.2020. Demais informações: 
adm-pr@agricultura.gov.br e sccpr@agricultura.gov.br , 
tels. (41) 3361-3957, 3361-3951 e 3361-4088/89.

PREFEITURA DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL N0 05/2020
PREGÃO ELETRÔNICO

A Comissão de Pregão, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, no exercício 
das atribuições que lhe confere a Portaria nº 03/2020, de 13/01/2020, torna público, 
para conhecimento dos interessados que receberá até às 08:00:00 horas do dia 
28/02/2020, propostas para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas 
conforme convênio MAPA nº 887790/2019 - secadores rotativos para café e outros 
grãos.
Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos 
sites: http://www.bll.org.br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia e no setor de 
licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, no horário 
das 08:30:00 às 12:00:00 e das 13:00:00 às 16:00:00 horas.
Critério de Julgamento – Menor Preço POR ITEM.

Pinhalão, 11 de fevereiro de 2020.
Rodrigo Baldim

Pregoeiro


