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Entidades Municipais 

Aviso de Prorrogação e retificação de Licitação
Pregão Presencial n.º 01/2018-CMC
O Consórcio dos Municípios da Cantu, Estado do Paraná, através de sua 
Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais ns.º 8666/93 e 
10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, torna público que fará realizar-
se a retificação e prorrogação às 14h00min do dia 06 de abril de 2018, 
com sede à Av. XV de Novembro, 608, Centro, Virmond, Paraná, sendo à 
licitação modalidade Pregão  Presencial n.º 01/2018-CMC, cujo objeto é a 
AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONFORME CONVÊNIO 
Nº 831084/2016, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 
NACIONAL.
Os interessados deverão retirar o edital de licitação, bem como pedidos 
de esclarecimentos, dúvidas e informações pelo e-mail: cantu.cmc@
gmail.com.
Virmond, 19 de março de 2018.
Elaine Lopes Musika
Pregoeira

24865/2018

AVISO DE LICITAÇÃO 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA – COHAB-CT 

 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2018 COHAB – CT – 
INFRAESTRUTURA VILA AUTÓDROMO III  

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA, sociedade 
de economia mista criada nos termos da Lei n.º 2.545/65, inscrita no 
CNPJ/MF sob n.º 76.495.696/0001-36, com sede nesta cidade de 
Curitiba - PR, na Rua Barão do Rio Branco n.º 45, pelo que dispõe o 
Edital e especificações anexas, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no dia 26/04/2018 às 14h30min, em sua sede, em 
sessão pública, estará procedendo ao recebimento da documentação e 
propostas de preços para a Licitação na modalidade “Concorrência”, do 
tipo menor preço, pelo regime de empreitada por preço unitário, a ser 
regida pelas disposições preconizadas na Lei n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, para a 
contratação de empresa  para execução de obras remanescentes de 
infraestrutura contemplando: implantação de galerias de águas pluviais 
em tubos de concreto, caixas de captação e poços de visita para 
drenagem conforme projetos anexos, pavimentação asfáltica com 
revestimento em concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) e em 
piso intertravado de concreto; incluindo execução de meio-fio, 
demarcação topográfica de quadras e lotes, relocação de postes para 
compatibilização com o sistema viário e serviços em área de recuperação 
ambiental mediante implantação de ciclovia em CBUQ, limpeza com 
remoção de resíduos e aterro de terreno, fornecimento e plantio de 
grama e árvores, conforme descrito no campo 1 do quadro resumo 
(Anexo 01) conforme também projetos, memorial descritivo e planilhas 
orçamentárias fornecidas pela COHAB-CT.  
O preço máximo total definido pela COHAB-CT para a execução total do 
objeto é de R$ R$ 223.274,27 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e vinte e sete centavos).  
A documentação completa do Edital poderá ser examinada e adquirida 
até o dia 25/04/2018, mediante pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), 
junto ao Setor de Aquisições e Gestão de Contratos da COHAB-CT, sito 
na Rua Barão do Rio Branco, 45, 3° andar, Curitiba- PR ou disponível 
gratuitamente no site www.cohabct.com.br, telefones (41) 3221-8277 e 
(41) 3221-8134, em horário comercial.  

Curitiba, 19 de março de 2018.  
JOSÉ LUPION NETO

Presidente 
25063/2018

AVISO DE LICITAÇÃO 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA – COHAB-CT 
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2018 COHAB–CT - EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) 

UNIDADES HABITACIONAIS – VILA PAROLIN 
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA, sociedade 
de economia mista criada nos termos da Lei n.º 2.545/65, inscrita no 
CNPJ/MF sob n.º 76.495.696/0001-36, com sede nesta cidade de 
Curitiba - PR, na Rua Barão do Rio Branco n.º 45, pelo que dispõe o 
Edital e especificações anexas, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no dia 27/04/2018 às 14h30min, em sua sede, em 
sessão pública, estará procedendo ao recebimento da documentação e 
propostas de preços para a Licitação na modalidade “Concorrência”, do 
tipo menor preço, pelo regime de empreitada por preço unitário, a ser 
regida pelas disposições preconizadas na Lei n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, para a 
contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura e 
construção de 15 (quinze) unidades habitacionais, sendo: 03 (três) casas 
térreas, das quais 02 (duas) do padrão habitacional CT1-28 e 01 (uma) 
do padrão habitacional CT3-41PAC e 12 (doze) sobrados do tipo SO2-
43-A, totalizando uma área de 645,14m², na Vila Parolin, com recurso 
proveniente do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 
através do Termo de Compromisso 301.549-89/09, entre União e 
Município de Curitiba, conforme descrito no campo 1 do quadro resumo 
(Anexo 01) conforme também projetos, memorial descritivo e planilhas 
orçamentárias fornecidas pela COHAB-CT.  
O preço máximo total definido pela COHAB-CT para a execução total do 
objeto é de R$ 579.370,69 (quinhentos e setenta e nove mil, trezentos 
e setenta reais e sessenta e nove centavos).
A documentação completa do Edital poderá ser examinada e adquirida 
até o dia 26/04/2018, mediante pagamento de R$ 30,00 (trinta reais), 
junto ao Setor de Aquisições e Gestão de Contratos da COHAB-CT, sito 
na Rua Barão do Rio Branco, 45, 3° andar, Curitiba- PR ou disponível 
gratuitamente no site www.cohabct.com.br, telefones (41) 3221-8277 e 
(41) 3221-8134, em horário comercial.  

Curitiba, 20 de março de 2018.  
JOSÉ LUPION NETO

Presidente 
25415/2018

EXTRATO DE CONVÊNIO – FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

Convênio  Instituição   Valor  Objeto Data  
assinatura  Vigência 

011/2018 UNILA 
R$ 

180.000,
00 

Projeto 
48.778 – 
Chamada 
Pública 
12/2017 

19/03/2018 

Vigência de 
22 meses a 
partir da 
data de 
assinatura 

                              PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN  
Presidente da Fundação Araucária 

 

 
 
 

 
 

25189/2018

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO
 PARANAPANEMA - CISMEPAR

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/18 - P.A Nº 019/18

Exclusivo para ME/EPP/MEI
Objeto: Registro de preços de colposcópio com sistema de vídeo conforme anexo 
I do edital. Valor máximo global: R$ 25.839,00 (vinte e cinco mil oitocentos e nove 
reais). Abertura das propostas de preços: 05/04/18 às 9h00min.  Início da fase 
de disputa de preços: 05/04/18 às 09h30min.  Sítio para a realização do pregão: 
www.licitacoes-e.com.br. Consultas ao edital: O edital pode ser obtido na íntegra 
nos sítios www.licitacoes-e.com.br e www.cismepar.org.br. Esclarecimentos: os 
pedidos de esclarecimentos deverão ser realizados através do email fabiane.licita@
cismepar.org.br nos termos do título XI do edital.

Londrina, 20 de março de 2018.
Silvio Antonio Damaceno – Presidente.

25488/2018

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO
 PARANAPANEMA - CISMEPAR

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/18 -  P.A Nº 020/18

Objeto: Registro de preços de aparelho de ultrassom digital conforme anexo 
I do edital. Valor máximo global: R$ 163.432,33 (cento e sessenta e três mil 
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos). Abertura das propostas 
de preços: 06/04/18 às 9h00min. Início da fase de disputa de preços: 06/04/18 às 
09h30min. Sítio para a realização do pregão: www.licitacoes-e.com.br. Consultas 
ao edital: O edital pode ser obtido na íntegra nos sítios www.licitacoes-e.com.br 
e www.cismepar.org.br. Esclarecimentos: os pedidos de esclarecimentos deverão 
ser realizados através do email fabiane.licita@cismepar.org.br nos termos do título 
XI do edital.

Londrina, 20 de março de 2018.
Silvio Antonio Damaceno – Presidente.

25489/2018

EMDUR - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo 
AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de vergalhões, pregos, arames, 
fechaduras, dobradiças, materiais de construção para as obras da EMDUR; 
ferramentas e materiais para a oficina da EMDUR, pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações no edital de licitação. A protocolização dos 
envelopes de proposta e documentação poderá ser feita até 06/04/2018, até às 
09h:00min, na sede da EMDUR, sita na Avenida José João Muraro n° 1.944, 
Jardim Porto Alegre, Toledo-PR.    
Abertura: 06/04/2018 às 09h:10min na sede da EMDUR. O Edital em sua 
integra poderá ser retirado a partir do dia 21/03/2018 no Dep. de Licitações 
da EMDUR, onde poderão ser obtidas informações complementares, ou nos 
sites www.toledo.pr.gov.br ou www.emdur.com.br - Fones (45) 3378-8000 
ou 3378-8021 – e-mail: admlicita@emdur.com.br ou licita1@emdur.com.br.  

Toledo-PR, 20 de março de 2018. 
RODRIGO BORTOLOTTO SALES - DIRETOR SUPERINTENDENTE. 

 25681/2018


