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para estacionamento de veículos da Sanepar, das Gerências: GRCA, GPOSO, GGSO, 
GJG, GESA, GCSO. Contratada GUSTAVO VILLA NOVA DA ROCHA, valor R$ 
210.000,00, contrato nº 49538, data de assinatura 20/07/2022.

78287/2022

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – I do RILC – Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, nº 9041/2022, 
CONTRATAÇÃO DE AEROLEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-
CADASTRAL DE APROXIMADAMENTE 5,36km² .. Contratada PROHAWK 
PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA, valor R$ 99890,27, contrato nº 49387, data 
de assinatura 14/07/2022.

78570/2022

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – I do RILC – Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, nº 9290/2022, 
Urbanização área do Booster de Esgoto em Laranjeiras do Sul, conforme escopo em 
anexo. Contratada BURON ENGENHARIA CIVIL EIRELI, valor R$ 38534,00, 
contrato nº 49503, data de assinatura 26/07/2022.

78388/2022

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – II do RILC – Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Compras e Serviços, exceto os de engenharia, nº 
9322/2022, Contratação de serviço de lavagem de uniformes dos funcionários que 
trabalham nos sistemas de esgoto da GRUM.. Contratada J. LOPES LAVANDERIAS 
LTDA, valor R$ 17.200,00, contrato nº 49558, data de assinatura 21/07/2022.

78262/2022

RESULTADO DA LICITAÇÃO N. º 189/2022
 Objeto: Execução de obra para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, 
destacando-se: fuste em concreto e instalação de reservatório, no município de 
Engenheiro Beltrão na localidade de Sertãozinho, com fornecimento de materiais 
e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Licitação Deserta. 
Preço Máximo: R$ 521.524,38.

Cláudio Bueno Fischer
Presidente da Comissão de Licitação

78403/2022

RESULTADO DA LICITAÇÃO N. º 190/2022
 Objeto: Execução de obra de perfuração de poço tubular profundo, para ampliação 
do Sistema de Abastecimento de água, no município de Faxinal, com fornecimento 
de materiais e equipamentos, conforme detalhado nos anexos do edital. Licitação 
Deserta. Preço Máximo: R$ 875.351,67

Cláudio Bueno Fischer
Presidente da Comissão de Licitação

78407/2022

RESULTADO DA LICITAÇÃO 255/2022
A Comissão de Licitação designada por resolução torna público, para o 
conhecimento dos interessados, o que segue:
Valor máximo da licitação: R$ 2.549.938,46
Classifi cação:
EMPRESAS    PREÇO (R$)
1ª) Catiane da Cunha Padilha Serviços  1.998.000,00
2ª) RH Todesco Construção e Saneamento Ltda  2.297.350,00
3ª) Avana Engenahroa Ltda   2.354.750,00
4ª) Angai Engenharia e Equipamentos Ltda  2.517.000,00
Habilitação:
A Comissão de Licitação, tendo em vista o atendimento aos critérios estabelecidos 
no edital declara vencedora a empresa Catiane da Cunha Padilha Serviços, conforme 
dispõe o subitem 15.13 do Edital, pelo preço que ofertou.
O inteiro teor das Atas de Abertura e Julgamento estão disponíveis na internet, no 
site da Sanepar. (http://licitacoes.sanepar.com.br).

Lucas Paulino da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

78801/2022

 Serviço Social Autônomo 

PARANÁ PREVIDÊNCIA 

Aviso de Suspensão – Pregão Eletrônico nº 12/2022
Protocolo: 19.040.960-0
OBJETO: Contratação de empresa de serviços de administração, gerenciamento, 
emissão e distribuição de benefícios de vale refeição, conforme descritivo em Edital 
e Anexos. A Pregoeira da PARANAPREVIDÊNCIA, comunica a suspensão do 
Procedimento Licitatório supracitado, em razão da necessidade de alterações no 
Edital. Nova data será informada oportunamente.

Curitiba, 28 de julho de 2022
Caroline Andressa Becker

Pregoeira
78900/2022

SIMEPAR

CONVITE N.º 0012022 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

Pelo presente, homologo a decisão do Presidente da Comissão de Licitação e 
sua equipe de apoio, proferida no Convite nº 0012022 que tem como objeto à 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis, de 
forma continuada e sem exclusividade, com ênfase em Serviços Sociais 
Autônomos e Terceiro Setor, bem como demais especificidades detalhadas no 
ANEXO I do edital, em favor da empresa: Amorim Filho Contabilidade Ltda. – 
CNPJ 30.538.974/000194, pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil 
reais)/Anual – Cesar A.A. Beneti – Diretor Executivo. 

 78765/2022
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78567/2022

www.imprensaoficial.pr.gov.br
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