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Sociedades de Economia Mista 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
RESULTADO – LICITAÇÃO N° 047/2019

licitação nº 047/2019, a qual tem por objeto a alienação de sucatas de informática 

e sucatas de móveis e utensílios. 

Lote 01: 
Valor: 
Lote 02: Fracassado. 

Curitiba, 25 de outubro de 2019. 

Pregoeiro
104988/2019

TECPAR 

seiscentos e quarenta e três reais e noventa centavos);   
: Nos termos da Resolução Normativa nº 007/2016, o prazo do 

presente Instrumento é de 180 (cento e oitenta) dias, improrrogáveis, 
contados de 01/11/2019, quando findar-se-á a vigência do contrato nº 
014/2019. 

: Luiz Fernando Garcia da Silva. 
16.025.606-0 

: 22.10.2019 
 : 23.10.2019 

 
          Paranaguá, 23 de outubro de 2019 

 
                                                     

 
 DA APPA 
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P 1087/2019 

: 15.781.366-8 
 

Objeto:   “Aquisição de inseticidas destinados à utilização pelos 
empregados dos  diversos  setores  da Administração  dos  Portos  
de  Paranaguá  e Antonina,  por  um  período  estimado  de  12  
(doze)  meses”, conforme especificações  e  condições definidas no 
Termo de Referência 
 

O preço máximo admitido do presente 
processo licitatório é sigiloso e será informado, nos termos do art. 34 
da Lei nº 13.303/2016 e do item 5.5.11 do RLC (Regulamento de 
Licitações e Contratos da APPA), após o final da etapa de 
negociação.   
 
Data da : 11/11/2019 – HORÁRIO: 10:00h 

 www.licitacoes-e.com.br (ID 78 14 68) 
 www.comprasparana.pr.gov.br  

-  pregaoeletronico@appa.pr.gov.br 
41- 3420-1127 / 3420-1373 

Paranaguá, 12 de setembro de 2019. 
Equipe de Pregão – Portaria 221-2019 APPA/EP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
P 1088/2019 

: 15.663.177-9 
 

Objeto: “Contratação   de empresa   para fornecimento de materiais 
diversos de telefonia para atendimento aos setores administrativos 
da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina –APPA”, 
conforme especificações e condições definidas no Termo de 
Referência 
 

O preço máximo admitido do presente 
processo licitatório é sigiloso e será informado, nos termos do art. 34 
da Lei nº 13.303/2016 e do item 5.5.11 do RLC (Regulamento de 
Licitações e Contratos da APPA), após o final da etapa de 
negociação.   
 
Data da : 11/11/2019 – HORÁRIO: 14:00h 

 www.licitacoes-e.com.br (ID 79 14 80) 
 www.comprasparana.pr.gov.br  

-  pregaoeletronico@appa.pr.gov.br 
41- 3420-1127 / 3420-1373 

Paranaguá, 12 de setembro de 2019. 
Equipe de Pregão – Portaria 221-2019 APPA/EP 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
P 1090/2019 

: 15.779.425-6 
 

Objeto: “Contratação   de   empresa   para fornecimento  de  

50xícaras  com  pires,  estampadas  com  o  novo  logotipo  dos  
Portos  do  Paraná” 
 

O preço máximo admitido do presente 
processo licitatório é sigiloso e será informado, nos termos do art. 34 
da Lei nº 13.303/2016 e do item 5.5.11 do RLC (Regulamento de 
Licitações e Contratos da APPA), após o final da etapa de 
negociação.   
 
Data da : 11/11/2019 – HORÁRIO: 16:00h 

 www.licitacoes-e.com.br (ID 79 14 91) 
 www.comprasparana.pr.gov.br  

-  pregaoeletronico@appa.pr.gov.br 
41- 3420-1127 / 3420-1373 

Paranaguá, 12 de setembro de 2019. 
Equipe de Pregão – Portaria 221-2019 APPA/EP 

AGÊNCIA DE 
FOMENTO DO PARANÁ 

FOMENTO PARANÁ representada por sua Agente de Licitação 
designada pelo Ato 35/2019 de 13.05.2019, torna público que realizará 
abertura de licitação tipo MENOR PREÇO para LOTE ÚNICO. OBJETO: 
contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de 
informática – estações de trabalho, conforme especificado nos termos 
do Edital e seus Anexos. VALOR: ORÇAMENTO SIGILOSO (Conforme 
Art.34 § 3º da Lei Federal 13.303/16). Data: 07/11/2019. Horário: 

. Interessados poderão obter informações e retirar o edital na 
íntegra em www.fomento.pr.gov.br. Local de abertura: Rua Comendador 
Araújo, 652, 3º andar, Batel, Curitiba – Pr. Informações: 
licitacao.fomento@fomento.pr.gov.br. Curitiba, 25 de outubro de 2019. 
Jucimara do Rocio Kovalczuk – Agente de Licitação 

CELEPAR

: Contratação de empresa, em lote único, para o fornecimento de cartu-
chos de fitas magnéticas e etiquetas para cartuchos.Empresa declarada vencedo-
ra para o lote único: , com
o valor total de R$ 216.117,50 (duzentos e dezesseis mil, cento e dezessete reais e
cinquenta centavos). Demais informações nos autos do processo.

COHAPAR 

Termo de Permissão de Uso e Prestação de Serviços nº. 029/TPU/2016 
Extrato de Termo Aditivo (2º) 

PROCESSO: 

OBJETO: 

30/09/2019.  

ASSINATURA: 23/10/2019.

104991/2019

Termo de Permissão de Uso e Prestação de Serviços nº. 012/TPU/2016
Extrato do Termo Aditivo (3º)

PROCESSO: 15.930.755-7. 

PARTES: 
OBJETO: 
contados de 23/10/2019 a 23/03/2021. (...). 

AUTORIZAÇÃO:
ASSINATURA: 23/10/2019

104984/2019


