
18

 
 

04-2020 
 

: 
-  E -

I  
 Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de 

levantamento e avaliação de bem imóvel inscrito na matricula nº 58.201 
(ANEXO I), com área total de 4.853,09 m², situado na cidade de 
Paranaguá/PR, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência. 

: A CONTRATADA receberá pela execução total do objeto deste 
Contrato a importância de R$: 28.900,00(vinte e oito mil e novecentos 
reais).  

 O prazo para execução dos serviços objeto do contrato será de 
60 (sessenta) dias contados do efetivo recebimento da Ordem de Serviço 
a ser emitida pela APPA, podendo ser prorrogado, a critério da APPA, e 
anuência da Contratada, nos Termos da Lei nº 13.303/2016 e do 
Regulamento de Licitações e Contratos da APPA. 

Luiz Fernando Garcia da Silva 
23/09/2020 

16.731.738-3 
830/2020-APPA 

: 01/10/2020 
 
                           Paranaguá, 21 de outubro de 2020. 

                    
         

  
102356/2020

 
 

  123-2020 
 

: 
-  E   

 Constitui objeto do presente a contratação de empresa 
especializada em engenharia de obras portuárias, para Execução das 
obras de recuperação e proteção dos elementos estruturais do Píer 
Público de Inflamáveis do Porto de Paranaguá, incluindo o fornecimento 
de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias 
à completa execução dos serviços, bem como a destinação final dos 
materiais residuais provenientes da obra. 

: A CONTRATADA receberá pela execução total do objeto deste 
Contrato a importância de R$ 28.248.913,43 (Vinte e oito milhões, 
duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e treze reais e quarenta e três 
centavos).  

O prazo de entrega do objeto é de 18 (dezoito) meses, contados 
do efetivo recebimento da Ordem de Serviço. 

Luiz Fernando Garcia da Silva 
: 23/10/2020 

16.515.595-5 
005/2020-APPA 
: 04/11/2020 

 
                           Paranaguá, 04 de novembro de 2020. 

                    
      

 -   
102411/2020

 
 

  124-2020 
 

: 
-  E  

 Constitui objeto deste contrato a aquisição ordinária e 
substituição de nova carenagem para o grupo moto gerador instalado no 
Píer de Inflamáveis da APPA, conforme especificações contidas no Termo 

de Referência. 
: A CONTRATADA receberá pela execução total do objeto deste 

Contrato a importância de R$: 16.500,00(dezesseis mil e quinhentos 
reais). 

O prazo para execução do objeto do contrato será de 60 
(sessenta) dias contados do efetivo recebimento da Ordem de Serviço a 
ser emitida pela APPA, podendo ser prorrogado, a critério da APPA, e 
anuência da Contratada, nos Termos da Lei nº 13.303/2016 e do 
Regulamento de Licitações e Contratos da APPA. 

Luiz Fernando Garcia da Silva 
: 26/10/2020 

16.783.890-1 
968/2020-APPA 

: 04/11/2020 
 
                           Paranaguá, 04 de novembro de 2020. 

                    
      

 -   

102421/2020

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE 

Dispensa n° 19464/2020 
Protocolo nº 16.822.111-8 

 
Objeto: “Contratação de 04 (quatro) vagas no Curso MASTER EN 
LOGÍSTICA E GESTIÓN PORTUÁRIA”  
 
Contratado: FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
PARA LA INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y ESTUDIOS 
COMERCIALES     DE      VALENCIAPORT. 
 
Valor: R$ 290.852,74 (duzentos e noventa mil, oitocentos e cinquenta 
e dois mil reais e setenta e quatro centavos) 
 
Justificativa: Motivada pela alteração quanto a incidência tributária, 
resta retificado o valor contratado.  
 
Data de Autorização da Inexigibilidade 06/11/2020 – DIRETOR 
PRESIDENTE – LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA. 
  

Paranaguá, 09 de novembro de 2020. 
 

Informações: 41- 3420-1270 / 3420-1373 

102691/2020

102461/2020


