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MUNICÍPIO DE TOLEDO – PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇOS Nº 002/2021
OBJETO: Execução global (material e mão de obra) da pavi-
mentação asfáltica em trecho daOT 412, entre as coordenadas
24°37’46,37” S; 53°53’10,89” O e 24°37’59,68” S; 53°53’15,81”
O, no distrito de Vila Ipiranga, no município de Toledo, Para-
ná, conforme Contrato de Repasse nº 902962/2020/MAPA/
CAIXA, projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária,
cronograma físico-financeiro, especificações técnicas e demais
documentos técnicos necessários à execução do objeto, que
estão dispostos no PROJETO BÁSICO, anexos ao processo
licitatório. DATA DE ABERTURA: 23 DE MARÇO DE 2021,
às 08h30min. VALOR MÁXIMO: R$ 283.670,37 (Duzentos
e oitenta e três mil, seiscentos e setenta reais e trinta e sete
centavos).
- O(s) edital(is) encontra(m)-se à disposição no site: www.to-
ledo.pr.gov.br - link Licitações. Demais informações: Depto.
Licitações e Contratos do Município de Toledo, Rua Raimundo
Leonardi, 1586, Centro, Toledo/Pr, de segunda a sexta-feira,
Fone: (45) 3055-8820, e-mail: licitacao@toledo.pr.gov.br

PREFEITURAMUNICIPAL DE ALTO PARANÁ - PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Nº 007/2021 PARA REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de auto elétrica, vi-
sando empreitada global (peças e mão de obra).
ABERTURA: Dia 17 de março de 2021, às 14:00 horas, na Sala de Licitações.
Os envelopes nºs - 01 – Proposta de Preços, e 02 – Habilitação, deverão ser en-
tregues na Sala de Licitações, junto ao Pregoeiro até às 13:30 horas do dia 17 de
março de 2021.
Cópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede da Prefeitura, ou através do ende-
reço eletrônico www.altoparana.pr.gov.br.
Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto
Paraná, Setor de Licitações, na Rua José de Anchieta, 1641 – Centro, ou pelo tele-
fone: 44 – 3447 – 1122, ou e-mail: licitacao@altoparana.pr.gov.br.

Alto Paraná, Estado do Paraná, 03 de março de 2021.
CLAUDEMIR JÓIA PEREIRA - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 005/2021

Procedimento Licitatório nº 019/2021
O Município de Iretama-PR, Estado do Paraná com funda-
mento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as dispo-
sições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
com alterações posteriores, e demais normas regulamenta-
res aplicáveis à espécie, comunica que realizará licitação
conforme as seguintes especificações: OBJETO: Aquisição
de 800 (Oitocentas) pranchas de eucalipto, medindo 20x6x5
mts de comprimento, para serem utilizadas em reconstrução
e reparos de pontes danificadas no Município de Iretama,
em atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Públi-
cos do Município de Iretama-Pr. DATA DE ABERTURA:
16 (Dezesseis) de Março de 2021, às 09:00 horas. CRITÉ-
RIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. VALOR
GLOBAL: R$ 65.336,00 (Sessenta e Cinco Mil Trezentos
e Trinta e Seis Reais). INFORMAÇÕES: O Edital e anexos
estão disponíveis no site www.iretama.pr.gov.br, também
podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de
Iretama-PR, sito à Rua Oscar Gauer Khunn nº 174 – Centro,
em Iretama – Paraná, Fone: (44) 3573-1668, de segunda à
sexta-feira, no horário de expediente.

Iretama-PR, 03 (Três) de Março de 2021.
Same Saab - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 006/2021

Procedimento Licitatório nº 020/2021
O Município de Iretama-PR, Estado do Paraná com fundamento
na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Fede-
ral nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores,
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunica
que realizará licitação conforme as seguintes especificações: OB-
JETO: Contratação de empresa no ramo específico de Recargas
de extintores visando à regulamentação das normas do código
de segurança contra incêndio e pânico em cumprimento a Lei
vigente, incluindo o fornecimento de placas de sinalização e
luminárias de emergências, em atendimento a todas as Secreta-
rias Municipais do Município de Iretama-Pr, pelo período de 12
(doze) meses, conforme suas necessidades. DATADEABERTU-
RA: 16 (Dezesseis) de Março de 2021, às 14:00 horas. CRITÉ-
RIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global por Lote. VA-
LOR GLOBAL: R$ 20.533,44 (Vinte Mil Quinhentos e Trinta e
Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos). INFORMAÇÕES: O
Edital e anexos estão disponíveis no site www.iretama.pr.gov.br,
também podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal
de Iretama-PR, sito à Rua Oscar Gauer Khunn nº 174 – Centro,
em Iretama – Paraná, Fone: (44) 3573-1668, de segunda à sexta-
feira, no horário de expediente.

Iretama-PR, 03 (Três) de Março de 2021.
Same Saab - Prefeito Municipal

ALIENAÇÃO DE BENS DE MASSA FALIDA. PRAZO PARA MELHOR
OFERTA: 10 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO

Pelo presente anúncio, a Administradora Judicial da Massa Falida de IRMOL
- INDÚSTRIAS REUNIDAS DE MÓVEIS LTDA, VALOR CONSULTORES ASSO-
CIADOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 11.556.662/0001-69, com sede na Avenida Duque de Caxias, n. 882,
conj II sala 603, CEP 87020-025, na cidade de Maringá, Estado do Paraná,
telefone: 44-3041-4882, representada por CleversonMarcel Colombo, OAB/
PR nº 27.401, vem por meio deste, e em atenção a decisão judicial de seq.
5596, torna público a qualquer interessado, que nos autos de Falência nº
0008579-82.2017.8.16.0045 da 2ª Vara Cível da Comarca de Arapongas-PR,
para apresentação de propostas para aquisição do lote de bens móveis
usados, identificados no mov. 5353.2 do processo de falência e integral-
mente disponibilizado no site da administradora judicial. Considerando que
já houve proposta apresentada para aquisição dos bens pelo valor de R$
200.000,00(Duzentos mil reais), visando atribuir maior publicidade e com-
petitividade, torna público o anúncio a quaisquer interessados, bem como
as respectivas regras: i) no caso de haver outras propostas, seja homologa-
da a de maior valor apresentado, livre de quaisquer restrições; ii) caso não
haja propostas no período, seja homologada a proposta já apresentada nos
autos; iii) após homologação e pagamento, seja expedida imediata autori-
zação para retirada dos bens; iv) também que caberá ao adquirente todos
os custos de remoção/retirada dos bens do local.
A descrição completa dos bens, avaliação, considerações sobre seu estado
de conservação, a íntegra da decisão judicial e proposta apresentada po-
derá ser consultada diretamente no site da administradora judicial: http://
www.valorconsultores.com.br, por solicitação via email: contato@valorcon-
sultores.com.br, telefone 44-3041-4882, ou presencialmente no endereço
acima citado. Visitas no local também poderão ser previamente agendadas
através de solicitação a administradora judicial.
Propostas de interessados deverão ser encaminhadas no site da adminis-
tradora judicial: contato@valorconsultores.com.br
Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da publicação, apre-
sentadas ou não novas propostas, e manifestado o Administrador Judicial,
será enviado ao MM. Juízo para deliberação.

Súmula de Requerimento de
LicençaAmbiental Simplificada

CRISTIANE CASTRO DA SILVEIRA -AUTO CAR SERVI-
COSAUTOMOTIVOS, inscrito no CNPJ: 37.965.659/0001-
92, torna público que irá requerer da SEMA - Secretaria
Municipal do Ambiente de Londrina, a Licença Ambiental
Simplificada (LAS), para as atividades de Serviços de
manutenção e reparação mecânica de veículos automo-
tores, Serviços de instalação, manutenção e reparação de
acessórios para veículos automotores; Instalada no ende-
reço Avenida Winston Churchill nº 1423, Bairro Andes CEP
86.076-00 no município de Londrina Paraná.
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