16
interessados junto à Comissão Permanente de Licitação, na Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE/Reitoria), na Rua Universitária,
1619 –
–
n°. 00701 – CEP 858190110 –
Cascavel – Paraná, ou pelo Fone: (45) 3220-3050 ou ainda na homepage
www.unioeste.br, em conformidade com o Decreto Estadual n°. 2.504/04, de 07
de janeiro de 2004 – Cascavel 26 de abril de 2021 (Lílian Tellini Solda –
Pregoeira).

Ambulância Móvel Tipo B.
ABERTURA: 20/05/2021 às 09:00 hrs no site www.licitacoes-e.com.br
PREÇO MÁXIMO MENSAL ESTIMADO: R$ 46.083,33 (quarenta e seis mil,
oitenta e três reais e trinta e três centavos).
RETIRADA DO EDITAL: O Edital estará à disposição através do endereço eletrônico www.ceasa.pr.gov.br, no link “Licitações – Pregão Eletrônico”, e poderá
ainda ser solicitado através do e-mail licitacaoceasa@ceasa.pr.gov.br.
Eder Eduardo Bublitz
Diretor-Presidente
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COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO PARANÁ – CELEPAR
CNPJ: 76.545.011/0001-19
RESULTADO DE JULGAMENTO

:
–
O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do
prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 009-2021,
por 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 12 de março de 2021, restando
fixada a data do término do serviço objeto do contrato para o dia 11 de
abril de 2021.
Luiz Fernando Garcia da Silva
29/03/2021
: 947/2021-APPA
17.465.235-0
: 01/04/2021
Paranaguá, 01 de abril de 2021.
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:
–
Este Termo Aditivo tem por objeto a suspensão temporária e
excepcional da vigência do Contrato nº 015/2019, relativo à “Contratação
de empresa especializada em organização de segurança, credenciada e
habilitada pela CONPORTOS/MJ - Comissão Nacional de Segurança
Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis/Ministério da Justiça,
para a realização de serviços de auditoria, revisão, atualização,
implantação da documentação treinamento dos procedimentos
operacionais previstos na resolução nº 52 da CONPORTOS, de
20/12/2018, conforme as especificações, quantitativos e demais
elementos contidos no termo de referência”, em virtude das informações
contidas no protocolo nº 17.523.989-8.
Luiz Fernando Garcia da Silva
15/04/2021
: 12/2019-APPA
17.121.253-7
: 16/04/2021
Paranaguá, 16 de abril de 2021.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. - CEASA/PR
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021
PROTOCOLO: 17.467.024-2
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
atendimento médico de urgência e emergência visando a saúde dos usuários da
Unidade Atacadista da CEASA/PR de Curitiba, com a prestação de serviços de

e-Protocolo nº 17.111.758-5
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e intervenções corretivas em 02 (duas) subestações de energia elétrica
da Celepar, com garantia de 06 (seis) meses.
o lote único: GAESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA,
com o valor total de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Demais informações
nos autos do processo.

