ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
Objeto: Contratação de empresa para terceirização de mão de obra da
atividade meio da Administração Municipal, sendo Agente de Defesa
Civil para atuar no âmbito do Programa Bombeiro Comunitário.
Tipo: Menor preço por item.
Data da sessão de abertura: 11 de fevereiro de 2020.
Horário: 8h30min.
Local: Antiga Unidade Básica de Saúde, localizado na Avenida XV
de Novembro, nº 2413, Sala 4, Cacique Candói, CEP 85.140-000,
Candói/PR, ao lado do Ginásio Municipal.
Informações:
telefone
(42)
3638-8000
ou
e-mail
licitacao@candoi.pr.gov.br.
O edital e seus anexos poderão ser consultados no Setor de Licitações
e
Contratos,
no
endereço
supracitado
ou
no
site
www.candoi.pr.gov.br/licitacoes.php.
Candói, 28 de janeiro de 2020.
VALDECIR TEODORO FRANCO
Pregoeiro
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14 PUBLICIDADE LEGAL
MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20127/2019
O Município de Palmeira, através de sua Pregoeira Oﬁcial, torna público
que às 08h30min. do dia 12/02/2020 realizará licitação na modalidade
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço, visando a execução
do seguinte objeto:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de portas de ferro e vidro, janelas basculantes e grade de ferro
através da Secretaria Municipal de Assistência Social.
LOCAL: www.bllcompras.org.br ´´Acesso Identiﬁcado no link – BLL Compras´´.
Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da
Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.
pr.gov.br, através do Acesso Público da BLL pelo endereço eletrônico
indicado acima ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações
adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
28 de janeiro de 2020
Leiliane Costa – Pregoeira

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

DICAS

Conheça mitos e verdades
sobre Leilões de imóveis

MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 08/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 279/2020
O Município de Palmeira, através de sua Pregoeira Oﬁcial, torna público
que às 09h30min. do dia 12/02/2020 realizará licitação na modalidade
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço, visando a execução
do seguinte objeto:
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição sob demanda de
peças de materiais odontológicos através da Secretaria Municipal de
Saúde.
LOCAL: www.bllcompras.org.br ´´Acesso Identiﬁcado no link – BLL
Compras´´.
Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da
Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.
pr.gov.br, através do Acesso Público da BLL pelo endereço eletrônico
indicado acima ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações
adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser
solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.
prefpalmeira@gmail.com.
28 de janeiro de 2020
Leiliane Costa – Pregoeira
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MUNICÍPIO DE PALMEIRA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 193/2020
O Município de Palmeira, através de sua Pregoeira Oﬁcial, torna público
que às 13h30min. do dia 12/02/2020 realizará licitação na modalidade
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo Menor Preço, visando a execução
do seguinte objeto:
OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação sob demanda de
empresa especializada para prestação de serviços de locação de caminhão guincho e caminhão para transporte de máquinas e equipamentos
através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
LOCAL: www.bllcompras.org.br ´´Acesso Identiﬁcado no link – BLL Compras´´.
Os interessados poderão obter o edital na íntegra através do Portal da
Transparência do Município pelo endereço eletrônico www.palmeira.
pr.gov.br, através do Acesso Público da BLL pelo endereço eletrônico
indicado acima ou junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal de Palmeira, nas horas normais de expediente. Informações
adicionais, dúvidas ou pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados através do fone: 42-3909-5014 ou pelo e-mail: licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
28 de janeiro de 2020 – Leiliane Costa – Pregoeira
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
Objeto: Contratação de empresa para terceirização de mão de obra da
atividade meio da Administração Municipal, sendo Agente de Defesa Civil
para atuar no âmbito do Programa Bombeiro Comunitário.
Tipo: Menor preço por item.
Data da sessão de abertura: 11 de fevereiro de 2020.
Horário: 8h30min.
Local: Antiga Unidade Básica de Saúde, localizado na Avenida XV de
Novembro, nº 2413, Sala 4, Cacique Candói, CEP 85.140-000, Candói/
PR, ao lado do Ginásio Municipal.
Informações: telefone (42) 3638-8000 ou e-mail licitacao@candoi.pr.gov.
br.
O edital e seus anexos poderão ser consultados no Setor de Licitações
e Contratos, no endereço supracitado ou no site www.candoi.pr.gov.br/
licitacoes.php.
Candói, 28 de janeiro de 2020.
Valdecir Teodoro Franco
Pregoeiro

L

eilões de imóveis
são uma excelente
oportunidade de
conseguir comprar a
casa própria ou para investimento com preços
bem abaixo do mercado, que podem chegar
a até 60%. O setor tem
experimentado aumento em média de 47% nas
vendas nos últimos três
anos. Em 2018 somente
a Caixa levou a leilão
4,9 mil imóveis, e a
tendência é que hajam
ainda mais oportunidades este ano.
Para ajudar aqueles
que buscam aproveitar
as oportunidades que
um leilão pode ofere-

cer sem correr riscos
de entrar numa fria, o
leiloeiro Antonio Sato,
da Sato Leilões, respondeu a algumas das
perguntas mais comuns
que frequentemente
ocorrem a interessados
em investir nesta modalidade. Confira:
Há imóveis com preços quase pela metade
do valor de mercado?
Verdade. Uma das
grandes vantagens do
leilão de imóveis é a
possibilidade de pagar
muito menos pelo bem
arrematado. Em alguns
casos, o preço original do lote pode cair
50% ou até mais. Vale

ressaltar ainda que,
muitas vezes, são excelentes propriedades,
localizadas em regiões
supervalorizadas.
2. Comprar imóveis
em leilão é um dos melhores investimentos?
Verdade. O investidor pode conseguir
um lucro médio de 30
a 50% ao adquirir um
imóvel em leilão. No
entanto, é preciso avaliar tudo para entender
se o arremate realmente
vale a pena — ou seja, se
a propriedade necessita
de reformas, se há irregularidades ou outros
aspectos que podem
envolver custos.

3. O pagamento do
lance é sempre a vista?
Mito. Nem sempre o
pagamento precisa ser
à vista. De acordo com
a legislação, os leilões
judiciais podem oferecer um parcelamento
de 25% na entrada e o
pagamento do restante
do valor dividido em até
30 meses. Já no extrajudicial o parcelamento
deve estar previsto no
edital e pode variar.
Algumas instituições
bancárias permitem
grandes descontos à
vista e também parcelamentos atrativos,
com taxas de juros reduzidas.

EVENTO

Curitiba recebe seu primeiro “Festival
de Cervejas Sour”, de 4 a 8 de fevereiro
De 4 a 8 de fevereiro,
o We Are Bastards Pub,
localizado no bairro
Água Verde e considerado o Melhor Lugar
Para Tomar Cerveja
Artesanal em Curitiba,
promove o seu primeiro
Festival de Sour. O estilo cervejeiro é conhe-

cido pelo gosto azedo,
consequência da utilização de leveduras selvagens em seu processo
de fermentação, que
pode ser espontâneo ou
controlado, assim como
por sua refrescância.
No We Are Bastards
Pub, as opções estarão

disponíveis com valores
a partir de R$16 e entre
os rótulos, o público
poderá conhecer a Duchesse Chocolate Cherry, uma Flanders Red
Ale, que foi considerada
uma das melhores cervejas do festival Slow
Brew de 2019; a Tropi-

cal Blood, uma berliner
weisse da cervejaria
Infected, de Santos,
que conta com adição
de frutas vermelhas e
envelhecida em barril
de carvalho; a Uppumaango, uma Gose da
cervejaria Trilha, de São
Paulo, entre outros.

Voltar

Detalhes processo licitatório
I n f o rmaç õ es G erais

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CANDÓI
Ano* 2020
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade* 9
Modalidade* Pregão
Número edital/processo* 9
R ec u rso s p ro ven ien tes d e o rg an ismo s in tern ac io n ai s/ mu ltilaterais d e c réd ito

Instituição Financeira
Contrato de Empréstimo
Descrição Resumida do Objeto* Contratação de empresa para terceirização de mão de obra da atividade meio da
Administração Municipal, sendo Agente de Defesa Civil para atuar no âmbito do
Programa Bombeiro Comunitário

Forma de Avalição Menor Preço
Dotação Orçamentária* 1000306182001720773390370000
Preço máximo/Referência de preço - 349.744,32
R$*
Data de Lançamento do Edital 28/01/2020
Data da Abertura das Propostas 11/02/2020
NOVA Data da Abertura das Propostas

Data Registro

29/01/2020

Data Registro

Data de Lançamento do Edital
Data da Abertura das Propostas
Há itens exclusivos para EPP/ME? Não
Há cota de participação para EPP/ME? Não

Percentual de participação: 0,00

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não
Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não
Data Cancelamento
Editar
CPF: 4886996906 (Logout)

Excluir

