
313ª feira | 18/Out/2022 - Edição nº 11276

 

 
HOMOLOGAÇÃO/HUOP: Pregão Eletrônico nº 1439/2022 - Objeto: 
Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de copa e 
cozinha. Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do 
procedimento licitatório em epígrafe, descrito e publicado o resultado no 
DIOE/PR, n° 11274, em 14/10/2022. HOMOLOGAÇÃO/HUOP: Pregão 
Eletrônico nº 1469/2022 - Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Filtros descartáveis para o sistema de climatização central. 
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento 
licitatório em epígrafe, descrito e publicado o resultado no DIOE/PR, n° 11272 
em 11/10/2022. ATAS REGISTRO DE PREÇOS/HUOP- Art. 21, inc. XII– 
Decreto 3555/00. Pregão Eletrônico 1469/2022 – Objeto: Pregão Eletrônico, 
do Tipo Menor preço por item, objetivando o  registro de preços para futura e 
eventual aquisição de filtros descartáveis para sistema de climatizaçao central 
do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Vigência de 18/10/2022 
até 17/10/2023. ARP 393/2022 - Abs Filtex - Fabricacao de Filtros Industriais 
Ltda. ARP 394/2022 - Controlar Industria E Comercio de Filtros E 
Equipamentos Ltda - Epp. ARP 396/2022 - Yvytu Industria E Comercio de 
Filtros Ltda. - Epp ATAS REGISTRO DE PREÇOS/HUOP- Art. 21, inc. 
XII– Decreto 3555/00. Pregão Eletrônico 1439/2022 – Objeto: Pregão 
Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o  registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha para consumo 
frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Vigência de 
18/10/2022 até 17/10/2023. ARP 403/2022 - Ty Bortholin Comercial Ltda - 
Epp. ARP 404/2022 - Walter Neto Chambo. Cascavel, 17/10/2022. Rafael 
Muniz de Oliveira – Diretor Geral-HUOP. 

112678/2022

Empresas Públicas 

APPA 

 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

EXTRATO AO CONTRATO Nº 068-2022 
 
PARTES: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA - APPA E AVALIAR ENGENHARIA LTDA-ME. 
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de 
avaliação patrimonial para a realização de levantamento e avaliação dos 
bens imóveis, equipamentos e ativos de duas áreas denominadas de 
áreas 01 e 02, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 
VALOR: A CONTRATADA receberá pela execução total do objeto deste 
Contrato a importância de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) 
PRAZO: O prazo para execução dos serviços objeto do contrato será de 
100 (cem) 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. 
AUTORIDADE: Luiz Fernando Garcia da Silva 
AUTORIZO: 10.10.2022 
PROTOCOLO: 19.378.141-1 
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 33.408/2022-APPA 
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2022 
 
                         Paranaguá,13 de outubro de 2022. 

             
                MARCOS ALFREDO BONOSKI 

                 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA APPA 
  
 

 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 

EXTRATO AO CONTRATO Nº 068-2022 
 
PARTES: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA - APPA E AVALIAR ENGENHARIA LTDA-ME. 
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de 
avaliação patrimonial para a realização de levantamento e avaliação dos 
bens imóveis, equipamentos e ativos de duas áreas denominadas de 
áreas 01 e 02, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 
VALOR: A CONTRATADA receberá pela execução total do objeto deste 
Contrato a importância de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) 
PRAZO: O prazo para execução dos serviços objeto do contrato será de 
100 (cem) 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. 
AUTORIDADE: Luiz Fernando Garcia da Silva 
AUTORIZO: 10.10.2022 
PROTOCOLO: 19.378.141-1 
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 33.408/2022-APPA 
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2022 
 
                         Paranaguá,13 de outubro de 2022. 

             
                MARCOS ALFREDO BONOSKI 

                 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA APPA 
  
 

112735/2022

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
EXTRATO DO CONTRATO DE TRANSIÇÃO N° 067-2022 

 
PARTES: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA – APPA E COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA. 
OBJETO: Constitui o objeto do presente Instrumento o arrendamento, 
pela APPA à ARRENDATÁRIA, da instalação portuária indicada no 
parágrafo primeiro desta cláusula primeira, para sua exploração, em 
caráter transitório, nos termos previstos neste Contrato. 
A instalação portuária referida no caput encontra-se dentro da área do 
Porto Organizado de Paranaguá, sob a administração da APPA, 
ocupando uma fração aproximada de 42.203,25m² (quarenta e dois mil 
duzentos e três metros e vinte e cinco decímetros quadrados), na qual se 
acha instalado um terminal para a movimentação e armazenagem de 
granéis sólidos e líquidos agrícolas, conforme indicações e delimitações 
constantes da Planta de Localização da Instalação Portuária Arrendada, 
que uma vez rubricada pelas Partes, passa a integrar o presente 
instrumento como seu Anexo I. 
A instalação portuária indicada no parágrafo primeiro desta cláusula 
primeira deverá ser operada, conservada e explorada pela 
ARRENDATÁRIA para a movimentação e armazenagem de mercadorias 
pelo período de vigência deste Contrato. 
PRAZO: Nos termos da Resolução Normativa nº 007/2016, o prazo do 
presente Instrumento é de 180 (cento e oitenta) dias, improrrogáveis, 
contados a partir de 19/10/2022 quando findarse-á a vigência do contrato 
nº 025/2022, sendo a data de início da vigência em 20 de outubro de 2022 
e fim da vigência em 18 de abril de 2023. 
VALOR: Por força do presente Instrumento, a ARRENDATÁRIA pagará 
à APPA, a partir da data de assinatura deste Instrumento Contratual, os 
preços a seguir estipulados, com data base em setembro/2022, 
atualizados pelo índice IPCA os valores contidos no Contrato de 
Transição nº 025-2022, devendo os mesmos serem atualizados pelo 
mesmo índice de reajuste no caso da celebração de novo Contrato de 
Transição. 
I - Pelo arrendamento da instalação portuária, parcelas mensais de: O 
valor de R$ 1,80/m² (um real e oitenta centavos por metro quadrado), 
equivalente a parcelas mensais de R$ 75.965,85 (setenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos); 
AUTORIDADE: Luiz Fernando Garcia da Silva 
DATA DA AUTORIZAÇÃO: 10/10/2022 
PROTOCOLO: 19.449.019-4 
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2022 
 

Paranaguá, 13 de outubro de 2022. 
                    

LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA 
DIRETOR PRESIDENTE DA APPA 

 112722/2022

 
 

 

 
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 008/2022-APPA 

 

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 18.486.755-9 – APPA,  

 

RESOLVE 

 

1. Determinar a prorrogação de prazo da Consulta Pública nº 002/2022-

APPA, referente a área PAR14, que se estenderá até às 23h59 do dia 05 de 

novembro de 2022. 

2. Determinar a alteração da data da Audiência Pública nº 002/2022-

APPA, que passará a ser realizada em 27 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, a ser realizada na 

modalidade hibrida, será a seguinte:  

3.1. Toda a sessão virtual será transmitida via streaming à toda internet, 

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

3.2. Não será necessária inscrição para assistir a Audiência Pública, 

independente da modalidade da audiência hibrida. Os interessados em 

assistir no local, poderão fazê-lo através da sala determinada para 

acompanhamento (Auditório da Portos do Paraná, Av. Ayrton Senna da 

Silva, 161, Dom Pedro II, Palácio Taguaré, Paranaguá-PR);  

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 27 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 em se manifestar virtualmente, poderão fazê-lo 

através da sala de reunião criada no aplicativo “ZOOM” ou enviando suas 

contribuições por vídeo, áudio ou até mesmo por escrito no “Whatsapp”. Os 

vídeos e áudios não poderão ultrapassar 10 (dez) minutos. Os interessados 

em se manifestar presencialmente, poderão fazê-lo através de sala de reunião 

determinada para participação (Sala do CAP- Portos do Paraná, Av. Ayrton 

Senna da Silva, 161, Dom Pedro II, Palácio Taguaré, Paranaguá-PR); 

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

manifestação presencial ou virtual (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 27 de outubro de 2022. 

3.6. 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 

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.an-

taq.gov.br/sistemas/leilaointernetv2/default.aspx?audiencia=108, disponibi-

lizado no site da APPA, até às 23h59 do dia 05 de novembro de 2022.  

 

4. Ficam revogadas as disposições constantes na Deliberação nº 

006/2022-APPA. 

5. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no 

jamile.faustino
Retângulo
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Diário Oficial da União (DOU). 

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

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

 Paranaguá, 13 de outubro de 2022. 

 

 

(Documento assinado eletronicamente) 
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA 

Diretor Presidente 
 
 
 

111837/2022

 
 

 

 
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 008/2022-APPA 

 

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 18.486.755-9 – APPA,  

 

RESOLVE 

 

1. Determinar a prorrogação de prazo da Consulta Pública nº 002/2022-

APPA, referente a área PAR14, que se estenderá até às 23h59 do dia 05 de 

novembro de 2022. 

2. Determinar a alteração da data da Audiência Pública nº 002/2022-

APPA, que passará a ser realizada em 27 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, a ser realizada na 

modalidade hibrida, será a seguinte:  

3.1. Toda a sessão virtual será transmitida via streaming à toda internet, 

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

3.2. Não será necessária inscrição para assistir a Audiência Pública, 

independente da modalidade da audiência hibrida. Os interessados em 

assistir no local, poderão fazê-lo através da sala determinada para 

acompanhamento (Auditório da Portos do Paraná, Av. Ayrton Senna da 

Silva, 161, Dom Pedro II, Palácio Taguaré, Paranaguá-PR);  

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 27 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 em se manifestar virtualmente, poderão fazê-lo 

através da sala de reunião criada no aplicativo “ZOOM” ou enviando suas 

contribuições por vídeo, áudio ou até mesmo por escrito no “Whatsapp”. Os 

vídeos e áudios não poderão ultrapassar 10 (dez) minutos. Os interessados 

em se manifestar presencialmente, poderão fazê-lo através de sala de reunião 

determinada para participação (Sala do CAP- Portos do Paraná, Av. Ayrton 

Senna da Silva, 161, Dom Pedro II, Palácio Taguaré, Paranaguá-PR); 

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

manifestação presencial ou virtual (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 27 de outubro de 2022. 

3.6. 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 

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.an-

taq.gov.br/sistemas/leilaointernetv2/default.aspx?audiencia=108, disponibi-

lizado no site da APPA, até às 23h59 do dia 05 de novembro de 2022.  

 

4. Ficam revogadas as disposições constantes na Deliberação nº 

006/2022-APPA. 

5. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no 

 
 

 

 
 

DELIBERAÇÃO Nº 009/2022-APPA 

 

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 05 de 

novembro de 2022. 

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

APPA, que passará a ser realizada em 26 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, a ser realizada na 

modalidade hibrida, será a seguinte:  

3.1. Toda a sessão virtual será transmitida via streaming à toda internet, 

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

3.2. Não será necessária inscrição para assistir a Audiência Pública, 

independente da modalidade da audiência hibrida. Os interessados em 

assistir no local, poderão fazê-lo através da sala determinada para 

acompanhamento (Auditório da Portos do Paraná, Av. Ayrton Senna da 

Silva, 161, Dom Pedro II, Palácio Taguaré, Paranaguá-PR);  

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 26 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 em se manifestar virtualmente, poderão fazê-lo 

através da sala de reunião criada no aplicativo “ZOOM” ou enviando suas 

contribuições por vídeo, áudio ou até mesmo por escrito no “Whatsapp”. Os 

vídeos e áudios não poderão ultrapassar 10 (dez) minutos. Os interessados 

em se manifestar presencialmente, poderão fazê-lo através de sala de reunião 

determinada para participação (Sala do CAP- Portos do Paraná, Av. Ayrton 

Senna da Silva, 161, Dom Pedro II, Palácio Taguaré, Paranaguá-PR); 

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

manifestação presencial ou virtual (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 26 de outubro de 2022. 

3.6. 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 

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.an-

taq.gov.br/sistemas/leilaointernetv2/default.aspx?audiencia=109, disponibi-

lizado no site da APPA, até às 23h59 do dia 05 de novembro de 2022.  

 

4. Ficam revogadas as disposições constantes na Deliberação nº 

007/2022-APPA. 

5. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no 

Diário Oficial da União (DOU). 

 
 

 

 
 

DELIBERAÇÃO Nº 009/2022-APPA 

 

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 05 de 

novembro de 2022. 

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

APPA, que passará a ser realizada em 26 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, a ser realizada na 

modalidade hibrida, será a seguinte:  

3.1. Toda a sessão virtual será transmitida via streaming à toda internet, 

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

3.2. Não será necessária inscrição para assistir a Audiência Pública, 

independente da modalidade da audiência hibrida. Os interessados em 

assistir no local, poderão fazê-lo através da sala determinada para 

acompanhamento (Auditório da Portos do Paraná, Av. Ayrton Senna da 

Silva, 161, Dom Pedro II, Palácio Taguaré, Paranaguá-PR);  

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 26 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 em se manifestar virtualmente, poderão fazê-lo 

através da sala de reunião criada no aplicativo “ZOOM” ou enviando suas 

contribuições por vídeo, áudio ou até mesmo por escrito no “Whatsapp”. Os 

vídeos e áudios não poderão ultrapassar 10 (dez) minutos. Os interessados 

em se manifestar presencialmente, poderão fazê-lo através de sala de reunião 

determinada para participação (Sala do CAP- Portos do Paraná, Av. Ayrton 

Senna da Silva, 161, Dom Pedro II, Palácio Taguaré, Paranaguá-PR); 

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

manifestação presencial ou virtual (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 26 de outubro de 2022. 

3.6. 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 

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.an-

taq.gov.br/sistemas/leilaointernetv2/default.aspx?audiencia=109, disponibi-

lizado no site da APPA, até às 23h59 do dia 05 de novembro de 2022.  

 

4. Ficam revogadas as disposições constantes na Deliberação nº 

007/2022-APPA. 

5. Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no 

Diário Oficial da União (DOU). 

 
 

 

 
 

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

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

 Paranaguá, 13 de outubro de 2022. 

 

 

(Documento assinado eletronicamente) 
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA 

Diretor Presidente 
 
 
 

111839/2022

TECPAR

 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ – TECPAR 
EXTRATO 

Extrato – Protocolo 19.478.656-5 
Partes: Acordo de Parceria e Fornecimento entre o Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar) e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP). 
Objeto: Parceria para Produção e fornecimento de Produtos para o Mercado e                                
transferência de KNOW-HOW dos processos de Armazenagem e Distribuição             
com suporte técnico-científico na etapa de Tecnovigilância. 
Vigência: 36 meses 
Data assinatura: 29/09/2022 

Jorge Augusto Callado Afonso – Diretor-Presidente do Tecpar 
Pedro Ribeiro Barbosa – CEO do IBMP  

 
 
 

112736/2022

 Sociedades de Economia Mista 

CEASA 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.-CEASA/PR
CONTRATO 038/2022

PROTOCOLO: 19.530.631-1
OBJETO: Aquisição de serviço de telefonia fi xa para a Ceasa-Pr unidades de 
Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba e administração central.
EMPRESA: SERCONTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES – CNPJ 01.371.416/0001-
89.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ASSINATURA: 07/10/2022 R$ 37.386,44 (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e 
seis reais e quarenta e quatro centavos) 

Eder Eduardo Bublitz – Diretor-Presidente
112768/2022

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.-CEASA/PR
IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018

PROTOCOLO: 15.258.376-1
PREGÃO PRESENCIAL: 007/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

jamile.faustino
Retângulo


