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DELIBERAÇÃO Nº 007/2022-APPA

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
EXTRATO 3º TA AO CONTRATO N° 033-2019.

O Diretor Presidente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina APPA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto na Cláusula Segunda
do Convênio de Delegação de Competências nº 001/2019 e considerando o que
consta do Protocolo nº 18.486.790-7 – APPA,
RESOLVE
1.

Determinar a prorrogação de prazo da Consulta Pública nº 003/2022-

APPA, referente a área PAR15, que se estenderá até às 23h59 do dia 28 de outubro
de 2022.
2.

Determinar a alteração da data da Audiência Pública nº 003/2022-

APPA, que passará a ser realizada em 14 de outubro de 2022, com início às 14h00
e término quando da manifestação do último credenciado, sendo 18h00 o horário
limite para encerramento.
3.

Quanto a dinâmica da audiência pública virtual será a seguinte:
3.1.
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Toda a sessão virtual será transmitida via streaming à toda internet,

gravada e disponibilizada no canal “APPA LICITACAO” no “Youtube”;

PARTES: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E
ANTONINA - APPA E EMPARLIMP LIMPEZA LTDA.
OBJETO: Prorroga-se o Contrato nº 033/2019-APPA, pelo período de
mais 12 (doze) meses, a partir do dia 09 de setembro de 2022, restando
fixada a data do término o dia 08 de setembro de 2023.
VALOR: O valor máximo admitido para o período de execução previsto
na cláusula primeira, sem considerar aplicação de reajuste/repactuação,
será de R$ 2.081.051.16 (dois milhões, oitenta e um mil, cinquenta e um
reais e dezesseis centavos), conforme cálculos e justificativas constantes
do protocolo n. 15.612.042-1, sendo que este fica fazendo parte
integrante do presente termo, independentemente de sua transcrição.
AUTORIDADE: Luiz Fernando Garcia da Silva
AUTORIZADO: 02/09/2022
PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2019-APPA
PROTOCOLO: 15.612.042-1
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2022
Paranaguá, 05 de setembro de 2022.
VICTOR YUGO KENGO
DIRETOR DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃODA APPA
97364/2022
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
EXTRATO 4º TA AO CONTRATO N° 137-2020.

criada no aplicativo “ZOOM” ou enviando suas contribuições por vídeo,

PARTES: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E
ANTONINA - APPA E CONSTRUTORA AJM EIRELI.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do
prazo de execução de forma exclusiva, das Obras de Reparos e Melhorias
do Trapiche do Portinho, previsto no Contrato de Prestação de Serviços
nº 137/2020-APPA, por 04 (Quatro) meses, contados a partir do dia 01 de
setembro de 2022, restando fixada a data do término do serviço objeto do
contrato para o dia 31 de dezembro de 2022.
AUTORIDADE: Luiz Fernando Garcia da Silva
AUTORIZADO: 30/08/2022
PROCEDIMENTO DE CONCORRÊNCIA: 009/2020-APPA
PROTOCOLO: 19.366.157-2
DATA DA ASSINATURA: 01/09/2022

áudio ou até mesmo por escrito no “Whatsapp”. Os vídeos e áudios não

Paranaguá, 01 de setembro de 2022.

3.2.

Não é necessária inscrição para assistir a Audiência Pública;

3.3.

Os interessados em manifestar-se na audiência deverão se

inscrever pelo aplicativo de mensagens “Whatsapp” através do número (41)
99189-7720. O período de inscrição será das 07h00 às 11h00 do dia 14 de
outubro de 2022. Não serão aceitas inscrições feitas fora do prazo e/ou de
modo diverso ao estabelecido neste item 3.3.
3.4.

Os interessados poderão se manifestar entrando na sala de reunião

podem ultrapassar 10 (dez) minutos.
3.5.

No ato da inscrição, o interessado deverá indicar a modalidade de

manifestação (vídeo, áudio, texto, ou participação pelo “ZOOM”), e se optar
pelo envio de vídeo, áudio ou por escrito, deverá fazê-lo pelo “Whatsapp”
até às 11h00 do dia 14 de outubro de 2022.
3.6.

VICTOR YUGO KENGO
DIRETOR DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃODA APPA
97373/2022

Sociedades de Economia Mista

Caso opte por se manifestar durante a reunião criada no aplicativo

“ZOOM”, no ato de inscrição, o interessado deverá se manifestar nesse
sentido e encaminhar seu endereço eletrônico de login no “ZOOM” para ser

CELEPAR

convidado a entrar.
3.7.

Em caso de problemas computacionais para utilização da

ferramenta “ZOOM" será realizada uma segunda tentativa de conexão ao
final de todas as contribuições. Caso os problemas persistam, o interessado
poderá encaminhar sua contribuição pelo “Whatsapp” imediatamente.
3.8.

Independentemente da modalidade de participação, todas as con-

tribuições devem ser formalizadas por meio do link http://web.antaq.gov.br/sistemas/leilaointernetv2/default.aspx?audiencia=109, disponibilizado no site da APPA, até às 23h59 do dia 28 de outubro de 2022.
4.

97402/2022

Ficam revogadas as disposições constantes na Deliberação nº

005/2022-APPA.
5.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
GMS nº PE 1279/2022 Licitações-e nº 953748
e-Protocolo nº 19.232.378-9
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço para renovação de Software
Assurance Microsoft SQL Server Std Core 2 SA conforme licenciamento Microsoft para
período de 36 (trinta e seis) meses, nos termos do edital e seus anexos.
O
instrumento
convocatório
está
disponível
para
download
em
www.comprasparana.pr.gov.br - Consulte Licitações.
O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio
eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br, conforme datas e horários definidos abaixo:
- Recebimento das propostas até as 09:00 h do dia 04/10/2022.
- Nova data de abertura da Sessão Pública, com a divulgação das propostas e disputa de
lances, a partir das 09:30 h do dia 04/10/2022.
- Prazo máximo para questionamentos e impugnações até o dia 27/09/2022 as 18:00 h.

Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no

COHAPAR

Diário Oficial da União (DOU).
6.

Publique-se no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado

Extrato Contrato nº 7021/CONT/2022
DL nº 57/2022
PARTES: COHAPAR e MISSÃO
REDES LTDA. - ME. OBJETO:
Paranaguá, 08 de setembro de 2022.
Documento emitido em 12/09/2022
15:03:49.
Contratação
da empresa para execução de serviço técnico e operacional
especializado, para estruturação e instalação de 15 pontos de rede lógica
Diário Oficial Com. Ind.
e Serviços
categoria
6 e rede elétrica para 15 pontos (com 3 tomadas para cada um dos
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pontos,
totalizado
45 tomadas) 4, com certificação e “as built”, bem como a
(Documento assinado eletronicamente)
infraestrutura,
conforme especificações e quantidades
Para verificar a autenticidade destaconfecção
página, bastadeinformar
o
Código Localizador no site
do
DIOE.
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA
contidas no Termo de Referência (Mov.3 , fls 4 a 17) e Anexo I –
Diretor Presidente
Especificação Técnica (Mov.3, fls 18 a 30), no local onde está sediado o
97863/2022
escritório regional da COHAPAR na cidade de Campo Mourão.
FUNDAMENTO: art 34, II do RILC da COHAPAR, VALOR: R$
15.446,65. RECURSOS: Dotação Orçamentária 6774.16122426.491,

Natureza de Despesas 3390.4004 VIGÊNCIA: Cem dias.

do Paraná e em jornais de grande circulação local e nacional.

CÓDIGO LOCALIZADOR:
PROCESSO(d): 19.003.380-5
630033322
CRÍTICA TECNOLOGIA EM

