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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO CORRENTÃO LTDA, CNPJ 78.049.475/0001-60, 
torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para 
Posto de Abastecimento e Serviços,em 01/07/2020, LO 184952, 
válida até 01/05/2026, instalada na Av. Cândido de Abreu, 26 - 
Bairro Bela Vista - Cândido de Abreu - PR.

SÚMULA DE CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
B. TRANSPORTES LTDA.  CNPJ: 04.353.469/0010-56, torna 
público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Curitiba - SMMA a Concessão da Licença de Operação, vá-
lida até 28/02/2021 para as atividades de Transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermuni-
cipal, interestadual e internacional, situada à Rodovia BR 116, 
n°26929 - Campo de Santana - Curitiba/PR.

GREENCRED – Cooperativa de Crédito dos Médicos, Demais Cate-
gorias Afi ns e Professores de Ensino superior de Curitiba, Região 

Metropolitana e Litoral - CNPJ / MF  02.347.114/0001-38
AVISO IMPORTANTE  E CONVOCAÇÃO PARA 

CONTINUIDADE DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente do Conselho de Administração da GREENCRED - Coope-
rativa de Crédito dos Médicos, Demais Categorias Afi ns e Professores 
de Ensino Superior de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, no uso de 
suas atribuições, informa a todos os cooperados que:
1º - a AGE realizada em 26/10/2020, conforme aprovação da maioria dos 
presentes, encontra-se aberta e suspensa, em caráter permanente, para 
esclarecimentos referentes à proposta de alteração do art. 3º do Estatuto 
da Cooperativa, e será retomada no próximo dia 16/11/2020 para deliberar 
sobre a reforma do referido dispositivo estatutário, às 18:00 horas em primei-
ra convocação, com 2/3 dos cooperados, às 19:00 horas em segunda con-
vocação, com metade mais 01 (um) dos cooperados, e às 20:00 horas em 
terceira e última convocação, com presença de no mínimo 10 (dez) coopera-
dos, no formato virtual (em razão da Pandemia do Corona Virus), utilizando 
a plataforma do Google Meet, cujo link para acesso será informado até o dia 
03/11/2020, através do e-mail do cooperado cadastrado na Cooperativa;
2º - que o Projeto aprovado pelo BACEN em 02 de março de 2020, men-
cionado no Edital de Convocação da AGE, encontra-se à disposição dos 
interessados, que deverão fazer a solicitação através do nosso e-mail 
institucional (greencred@greencred.com.br), estando o Conselho de Ad-
ministração aberto pelo mesmo canal ou qualquer outro meio de comuni-
cação para esclarecer quaisquer dúvidas acerca da alteração proposta.
Convoca-se os senhores cooperados a reunirem-se na continuidade da As-
sembléia Geral Extraordinária na data e horários acima especifi cados.
Número de cooperados nesta data: 1387 cooperados

Curitiba, 29 de outubro de 2020.
Dr. Rubens Valarini.

Presidente do Conselho de Administração

FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.
CNPJ/MF nº 04.788.536/0001-74 - NIRE nº 41300085269

Ata da Assembleia Geral Ordinária
I) Data, Hora e Local: Aos 16/03/2020, às 18:30 horas, em sua Sede Social, na cidade de Jaguariaíva/PR, na Rua João Cézar Beloni, nº 
361, Bloco 1, Distrito Industrial Ari Fanchin. II) Composição da Mesa: Cristiano Cardoso Teixeira, Presidente da Mesa; e Ilan Lagnado 
Jadoul, Secretário. III) Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social. IV) Publicações Prévias: Nos termos do § 
4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios. Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi 
dispensada a publicação da convocação da Assembleia geral, em vista da presença da totalidade das acionistas. O Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e Notas 
Explicativas para o Exercício findo em 31/12/2019 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Diário Indústria & 
Comercio, na edição de 10/03/2020. V) Ordem do Dia: Em AGO: a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar 
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de 
Caixa e Notas Explicativas para o Exercício findo em 31/12/2019; b) Aprovar a destinação de resultado do exercício; c) Ratificar a 
distribuição de dividendos intermediários “ad referendum” realizada em 08/01/2020; d) Consignar a saída do Sr. Sandro Ávila do cargo 
de membro do Conselho de Administração; e) Eleger os membros do Conselho de Administração; e f) Fixar a remuneração dos 
Administradores. VI) Leitura de Documentos e Lavratura da Ata: (1) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às 
matérias a serem deliberadas nesta AGO, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) foi autorizada a lavratura da 
presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. VII) Deliberações Tomadas: (a) Aprovar as contas 
dos administradores, as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019, bem como tomar conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes - PWC, registrando-se a sua 
devida publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Diário Indústria & Comércio na edição de 10/03/2020. (b) Aprovar a 
destinação do resultado do exercício de 2019, conforme tabela abaixo:

R$ (MM)
Lucro Líquido do Exercício 14.189
Constituição Reserva Legal 709
Lucro Líquido para Distribuição 13.480
Dividendos a serem distribuídos 3.370
Realização Reserva de Lucros 10.110

(c) Tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08/01/2020, quanto a distribuição de 
dividendos no valor de R$10.000.000,00 “ad referendum” desta AGO, (i) ratificar a distribuição de R$3.370.000,00, a título de 
dividendos obrigatórios, nos termos do Estatuto Social da Companhia; e (ii) ratificar a distribuição adicional de dividendos no valor 
de R$6.630.000,00, à conta da Reserva de Lucros, nos termos da deliberação do conselho de administração acima descrita. 
(d)  Consignar a saída do Sr. Sandro Fabiano Ávila, brasileiro, casado, contador, RG nº 2.704.305-3/SSP-SC e CPF sob o 
nº 863.900.159-68, do cargo de membro do Conselho de Administração, a partir desta data. (e) Aprovar a eleição dos seguintes 
membros do Conselho de Administração, com mandato de 01 ano até a AGO a realizar-se em 2021: • Cristiano Cardoso Teixeira, 
brasileiro, casado, administrador, RG nº 16.771.543-4/SSP-SP e CPF nº 940.563.318-04; • Fabio Fernandes Medeiros, brasileiro, 
casado, advogado, RG nº 10.671.259-9/IFP-RJ e CPF nº 069.907.687.03; • Marcos Paulo Conde Ivo, brasileiro, casado, economista, RG 
nº 28.804.466-6 e CPF nº 220.481.088-65; • Camila Merino Catalán, chilena, casada, engenheira civil, cédula de identidade chilena nº 
10.517.441 e CPF/MF sob o nº 091.246.581-82; • Antonio Roberto Luque Guerrero, chileno casado, engenheiro industrial civil, 
Cédula de Identidade Chilena nº 6.958.976-6 e CPF/MF sob nº 233.320.398-65. Os Conselheiros de Administração, ora eleitos, 
declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram 
condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se 
cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Fixar em até a quantia de R$ 1.000,00 a remuneração global anual dos 
administradores, a ser dividida entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em reunião do Colegiado. Os 
Conselheiros de Administração declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. VIII) Encerramento: 
Lavratura desta ata, que foi lida, aprovada e assinada. Jaguariaíva, 16/03/2020. Cristiano Cardoso Teixeira, Presidente da Mesa, Ilan 
Lagnado Jadoul, Secretário da Mesa; Klabin S.A. (por seus representantes legais Cristiano Cardoso Teixeira, Diretor Geral e Francisco 
Razzolini, Diretor Executivo); Arauco Forest Brasil S.A. (por seus representantes legais Rogério Latchuk e Roberto Trevisan). JUCEPAR 
- Certifico o Registro em 16/04/2020 sob nº 20201713055. Protocolo: 201713055 de 16/04/2020. Leandro Marcos Raysel Biscaia - 
Secretário-Geral.

FLORESTAL VALE DO CORISCO S.A.
CNPJ/MF nº 04.788.536/0001-74 - NIRE nº 41300085269

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração Realizada no dia 20/03/2020, às 10:00 horas 
Data, Hora e Local: Aos 20/03/2020, às 10:00 horas, na sede social, situada na Rua João Cézar Beloni, nº 361, Bloco 1, Distrito Industrial 
Ari Fanchin, Jaguariaíva, PR. Presidência da Mesa: Presidente da Mesa: Cristiano Cardoso Teixeira, Presidente do Conselho de 
Administração; e Secretário: Ilan Lagnado Jadoul. Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. Ordem do Dia: 1) Eleição de Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição de Diretores Estatutários. Deliberações: 
1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração: Eleito, por unanimidade, o Sr. Cristiano Cardoso Teixeira, como Presidente do 
Conselho de Administração, com mandato de 01 ano até a investidura de seu sucessor, a ser eleito em reunião a realizar-se após a AGO 
que irá deliberar sobre as contas do exercício social de 2020. Assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Cristiano Cardoso Teixeira, tendo 
prosseguimento o exame da ordem do dia. 2. Eleição de Diretores Estatutários: 2.1 Reeleita a Diretoria Estatutária, com mandato de 
01 ano até a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administração após a AGO que irá deliberar sobre as contas 
do exercício social de 2020, os Senhores: • José Artemio Totti, brasileiro, casado, engenheiro florestal,  RG nº 9002269422/SSP-RS e CPF 
nº 274.806.070-91, como Diretor Geral; • Carlos Alberto Bernardi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 4545498-3/
SESP-PR e CPF nº 772.727.659-68, como Diretor Comercial; Roberto Trevisan, brasileiro, divorciado, engenheiro florestal, RG nº 
1.076.641 SSP/PR e CPF/MF nº 402.629.019-00, como Diretor Florestal; • Rogério Latchuk, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG nº 4.371.734-0 SSP/PR e CPF/MF sob nº 620.464.119-00, como Diretor Financeiro. 2.2 Fixar em até a quantia de R$ 500,00 a 
remuneração da Diretoria. Os Diretores ora eleitos declararam, expressamente, renunciar à percepção de qualquer remuneração. 
Declaração de Desimpedimento: Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, 
de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada. Jaguariaíva, 20/03/2020. Fabio Fernandes 
Medeiros, Marcos Paulo Conde Ivo, Camila Melino Catalán, Antonio Roberto Luque Guerrero. Cristiano Cardoso Teixeira - Presidente da 
Mesa; Ilan Lagnado Jadoul - Secretário. JUCEPAR - Certifico o Registro em 30/04/2020 sob nº 20201697637. Protocolo: 201697637 de 
30/04/2020. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

Instituto de Previdência 
Municipal de Fazenda Rio Grande

CNPJ n° 05.145.721/0001-03

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 002/2020

Processo Administrativo nº 140/2020
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática (computadores, 
periféricos e nobreaks) para o Instituto de Previdência Municipal de Fazen-
da Rio Grande - FAZPREV, de acordo com as especifi cações contidas no 
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, que é parte integrante do edital.
Edital disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: 
a partir de 30/10/2020 às 9h00min no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das propostas: 13/11/2020 às 09h30min (horário de Brasília) no site 
www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande (PR , 29 de Outubro de 2020.
Dionatan Matos dos Santos - Pregoeiro – FAZPREV

MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 15/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 15019/2020
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna públi-
co, que fará realizar, às 09h15min. do dia 17/12/2020, CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, do tipo melhor técnica, na seguinte especifi cação:
Objeto: Concessão de direito real de uso resolúvel, sob a forma de uti-
lização gratuita, de imóvel de propriedade do Município de Palmeira 
destinado exclusivamente para fi ns empresariais, conforme autorização 
concedida pela Lei Municipal nº. 5.234/2020.
ITEM OBJETO

1

Concessão de área de 99.305,00m², fração ideal do Lote de ter-
reno urbano nº 65-A, oriundo do desmembramento, constante no 
Registro 02 da matrícula nº 12.147 do Cartório de Registro de Imó-
veis da Comarca de Palmeira, situado no loteamento denominado 
Distrito Industrial de Palmeira.

Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da 
Transparência do Município, no endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.
br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pal-
meira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas 
ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 
42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

29 de outubro de 2020
Franciely Zakrzewski - Presidente CPL

MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 16/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 15020/2020
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna públi-
co, que fará realizar, às 13h30min. do dia 17/12/2020, CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, do tipo melhor técnica, na seguinte especifi cação:
Objeto: Concessão de direito real de uso resolúvel, sob a forma de uti-
lização gratuita, de imóvel de propriedade do Município de Palmeira 
destinado exclusivamente para fi ns empresariais, conforme autorização 
concedida pela Lei Municipal nº. 5.234/2020.
ITEM OBJETO

1

Lote de terreno urbano nº 65-B-33, com área de 4.456,78 m² 
(quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e seis metros e setenta e 
oito centímetros quadrados), oriundo da matrícula nº. 15.414, do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmeira, situado 
no loteamento denominado Distrito Industrial de Palmeira.

Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da 
Transparência do Município, no endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.
br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pal-
meira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas 
ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 
42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

29 de outubro de 2020
Franciely Zakrzewski - Presidente CPL

MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 17/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 15021/2020
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmeira torna públi-
co, que fará realizar, às 09h15min. do dia 18/12/2020, CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, do tipo melhor técnica, na seguinte especifi cação:
Objeto: concessão de direito real de uso resolúvel, sob a forma de uti-
lização gratuita, de lote de terreno urbano de propriedade do Município 
de Palmeira destinado exclusivamente para fi ns empresariais, conforme 
autorização concedida pela Lei Municipal nº. 5.224/2020.
ITEM OBJETO

1

Concessão de direito real de uso resolúvel, sob a forma de 
utilização gratuita, do Lote de terreno urbano, com área de 
212,24m² (duzentos e doze metros e vinte e quatro centímetros 
quadrados), oriundo do Conjunto Residencial Rocio II, objeto da 
matrícula imobiliária nº. 17.056 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Palmeira.

Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da 
Transparência do Município, no endereço eletrônico www.palmeira.pr.gov.
br ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Pal-
meira, nas horas normais de expediente. Informações adicionais, dúvidas 
ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 
42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.

29 de outubro de 2020
Franciely Zakrzewski - Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUATRO BARRAS

Av. Dom Pedro II nº 110, Centro - Quatro Barras - PR - 83.420-000
CNPJ: 76.105.568/0001-39 - www.quatrobarras.pr.gov.br

licitacao@quatrobarras.pr.gov.br / (41) 3671-8800
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Departamento de Compras e Licitações

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 34/2020

Objeto: o registro de preços para eventual necessidade de contratação de em-
presa especializada em tecnologia da informação para suporte, gerenciamento, 
fornecimento de materiais e equipamentos permanentes de informática para 
manutenção da rede de dados, conforme especifi cações contidas no Anexo 01 
e Termo de Referência (Anexo 01.A) do referido Edital, devidamente autorizado 
pelo Processo Licitatório Pregão nº 34/2020, conforme especifi cações, previsões 
e exigências do Edital do certame supracitado.
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS - CNPJ: 
76.105.568/0001-39: 
DETENTOR DA ATA: TM SUL LTDA CNPJ nº 11.064.603/0001-73.
VALOR: R$ 1.419.698,20 (hum milhão quatrocentos e dezenove mil, 
seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos)
DA VALIDADE: 12 (doze) meses A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA.
DATA DE ASSINATURA: 14 de setembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUATRO BARRAS

Av. Dom Pedro II nº 110, Centro - Quatro Barras - PR - 83.420-000
CNPJ: 76.105.568/0001-39 - www.quatrobarras.pr.gov.br

licitacao@quatrobarras.pr.gov.br / (41) 3671-8800
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Departamento de Compras e Licitações

 

EXTRATO DO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 127/2020

Concorrência Nº 09/2020
OBJETO: tem por objeto a contratação de empresa para implantação de 
um parque urbano, denominado Receptivo do Itupava, neste município, 
conforme projetos, cronograma e memorial descritivo, devidamente auto-
rizado pelo Processo Licitatório Concorrência nº 09/2020. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS- CNPJ: 
76.105.568/0001-39. 
CONTRATADA: PWB – MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI, CNPJ sob 
nº 19.052.023/0001-78
VALOR: R$ 601.733,22 (Seiscentos e um mil setecentos e trinta e três 
reais e vinte e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 22 de outubro de 2020. 
Prazo: 12 (doze) meses, a contar da assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUATRO BARRAS

Av. Dom Pedro II nº 110, Centro - Quatro Barras - PR - 83.420-000
CNPJ: 76.105.568/0001-39 - www.quatrobarras.pr.gov.br

licitacao@quatrobarras.pr.gov.br / (41) 3671-8800
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Departamento de Compras e Licitações

 

AVISO DE ALTERAÇÃO Nº 02/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2020

TIPO: MENOR TAXA ADMINISTRATIVA
OBJETO: Registro de preço para eventual necessidade de contratação de 
serviços de empresa especializada no gerenciamento, emissão, distribuição, 
administração do benefício de auxílioalimentação, fornecimento de documen-
tos de legitimação, na forma de cartão cesta básica eletrônico, magnético, ou 
de similar tecnologia, em PVC, com chip de segurança e/ou tarja magnética, 
com recargas mensais, sistema de controle de saldo e senha pessoal e in-
transferível, para validação das transações pelo usuário, na rede de estabe-
lecimentos comerciais credenciados (que a empresa licitante mantenha con-
vênio), no ato da aquisição dos gêneros alimentícios, para serem utilizados 
pelos servidores públicos do município de Quatro Barras, conforme especifi -
cações contidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido Edital.
A Pregoeira Municipal, no uso das suas atribuições no que lhe confere 
o Decreto n° 6.406/2018, comunica aos interessados que procedeu a 
seguinte alteração do Edital em epígrafe:
1. ONDE SE LÊ:
ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA
(...)
13 – ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
A licitante vencedora, quando do ato da contratação, deverá apresentar relação 
de no mínimo 15 (quinze) estabelecimentos comerciais conveniados no município 
de Quatro Barras. Sendo que desses deverão apresentar: 05 (cinco) estabeleci-
mentos com capital social de no mínimo R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e os 
demais com capital social livre. Para esta comprovação a empresa deverá apre-
sentar cópia do contrato social com a última alterando dentro do prazo de 90 dias 
anteriores a data da abertura do certame licitatório.
(...)
LEIA-SE:
ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA
(...)
13 – ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
A licitante vencedora, quando do ato da contratação, deverá apresentar 
relação de no mínimo 15 (quinze) estabelecimentos comerciais convenia-
dos no município de Quatro Barras.
(...)
NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17h00 do dia 30/10/2020 às 
08h50 do dia 19/11/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h51 às 08h59 do dia 19/11/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00 do dia 
19/11/2020.
Ficam mantidas as demais condições do referido Edital. 

Prefeitura Municipal de Quatro Barras, 29 de outubro de 2020.
KEVLIM BRUNA TARTAIA

Pregoeira Municipal
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 207/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 08/2020

OBJETO: registro de preços para eventual necessidade de contratação de 
empresa para fornecimento, transporte e aplicação de 4.000m3 de concre-
to betuminoso usinado quente (CBUQ) com cap 50/70, 8.000m2 de pintura 
de ligação e 10.000m2 de fresagem de pavimento existente, devidamente 
autorizado pelo Processo Licitatório Concorrência nº 08/2020, conforme es-
pecifi cações, previsões e exigências do Edital do certame supracitado.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS- CNPJ:
76.105.568/0001-39.
CONTRATADA: FAUSTO TERRAPLANAGEM & PAVIMENTAÇÃO E
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 14.905.688/0001-63
VALOR: R$ 2.624.600,00 (dois milhões seiscentos e vinte e quatro mil
seiscentos reais)
DATA DE ASSINATURA: 29 de outubro de 2020.
Prazo: 12 (doze) meses, a contar da assinatura
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 208/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 08/2020

OBJETO: registro de preços para eventual necessidade de contratação de 
empresa para fornecimento, transporte e aplicação de 4.000m3 de concreto 
betuminoso usinado quente (CBUQ) com cap 50/70, 8.000m2 de pintura 
de ligação e 10.000m2 de fresagem de pavimento existente, devidamente 
autorizado pelo Processo Licitatório Concorrência nº 08/2020, conforme es-
pecifi cações, previsões e exigências do Edital do certame supracitado.
ORGÃO GERENCIADOR MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS- CNPJ: 
76.105.568/0001-39. 
DETENTOR DA ATA:  KJPR PAVIMENTAÇÕES - EIRELI  - EPP , pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.786.919/0001-46
VALOR: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 29 de outubro de 2020. 
Prazo: 12 (doze) meses, a contar da assinatura

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público que no dia 04 de dezembro 
de 2020, às 09:30 horas, na Rua Barão do Rio Branco, 1709 (Fundos), 
na cidade da Lapa – PR, serão abertas a documentação e propostas 
relativas ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020, que tem 
por objeto “Contratação de empresa especializada para a elaboração 
do Plano de Mobilidade do Município da Lapa-PR, conforme parâmetros 
estabelecidos na Lei 12.587/2012 e no caderno de Referência para 
elaboração de Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) do Ministério das 
Cidades, tipo Técnica e Preço.”.
VALOR TOTAL MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$367.750,00 (trezentos 
e sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais).
Cópia do Edital e informações complementares poderão ser obtidas junto à 
Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira, no endereço 
acima referido, no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, 
pelo telefone (41) 3547-8028 ou no Portal do Cidadão – Município da Lapa, 
endereço: lapa.atende.net “acesso Identifi cado no link – licitações”.

Lapa, 29 de outubro de 2020.
Regina Maria Brunatto

Presidente da Comissão Permanente de Licitações


