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Estudo revela impacto de incubadora no ecossistema de
inovação do sudoeste do Paraná
O Sebrae/PR, parceiro da IUT, investiu R$ 340 mil nos últimos dois anos nos editais de Educação Empreendedora e Cerne
A Incubadora de Inovações da UTFPR (IUT) - Câmpus Pato
Branco divulgou, em maio passado, estudo retratando o
impacto da iniciativa para o ecossistema de inovação da região
sudoeste do Estado. O relatório revela que, de 1998 a 2017, a
IUT teve 78 empresas incubadas e pré-incubadas de base
tecnológica. Desse total, 15 empreendimentos foram apoiados
em 2017 pelo programa e oito empresas (10,25%) foram
graduadas pela incubadora nessas duas décadas e
permanecem ativas na região sudoeste do Paraná.
Das oito empresas ativas, três já responderam ao
questionário elaborado pela gerência da IUT. E os números
preliminares são impactantes: R$ 45,46 milhões em
faturamento, R$ 3,45 milhões pagos em impostos, 189
empregos gerados e cinco marcas e patentes registradas,
apenas em 2017. A relação das graduadas tem Sponte
(softwares de gerenciamento), CTS Informática (softwares
para Fonoaudiologia e Fisioterapia), Softfocus (produtos,
serviços e projetos de software), SAG (software de gestão
agrícola), Multivia (serviços técnicos em emissoras de rádio e
televisão), Inobram (automação agrícola), INteligere Sistemas
(softwares para pesquisa) e Gentus (sistemas médicos).
Atualmente, 14 empresas fazem parte do projeto: dez préincubadas no Hotel Tecnológico (HT) e quatro incubadas na
IUT. As pré-incubadas recebem o chamado “capital semente”,
uma bolsa liberada pela própria UTFPR. As incubadas
recebem recursos do Centro de Referência para Apoio a Novos
Empreendimentos (Cerne). Resultado da parceria entre a
Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e o Sebrae, o Cerne
é um modelo de gestão que visa promover a melhoria expressiva
nos resultados das incubadoras de diferentes setores de
atuação.
Neimar Follmann, diretor de Relações Empresariais e
Comunitárias (Direc) da UTFPR - Câmpus PB, acredita que os
resultados não devem ser analisados friamente.
“Uma das características dos órgãos públicos é a
rotatividade das pessoas, dos gestores. Há 20 anos, eu era
aluno. Analisando que são oito empresas graduadas em 78,
pode parecer pouco. Mas, os outros grupos podem ter
encontrado outras formas de empreender, apenas não
conseguimos monitorar. O mais importante é que a incubadora
está contribuindo para criar uma cultura empreendedora”,
reflete Neimar.
O diretor destaca a relevância dos resultados inicialmente
apresentados. “Os números de 2017, mesmo preliminares, são
fantásticos. Um ano de impostos (R$ 3,45 milhões) compensa
os investimentos de 20 anos, tranquilamente”, calcula. Neimar
Follmann ressalta ainda a importância do edital do Cerne na
solidificação do processo.
“A parceria do Sebrae com o Cerne foi outro ponto que nos
fez avançar muito no processo de consolidar a cultura
empreendedora. Desde 2015, com o edital do Cerne,
conseguimos trabalhar fortemente. Gerou-se um movimento
muito forte, com recursos para fazer algo diferente, trazer
palestrantes e mentores”, completa Follmann.
O consultor do Sebrae/PR, Elizandro Ferreira, explica que
os investimentos realizados junto ao Cerne, para as
incubadoras, e no edital de Educação Empreendedora, fazem
parte do projeto de fortalecimento do ecossistema de
inovação. Foram investidos R$ 340 mil nos últimos dois anos,
somando os dois editais.
“A incubadora trabalha o desenvolvimento das habilidades
empreendedoras nos jovens e proporciona um campo para o

surgimento de iniciativas inovadoras. O Sebrae/PR trabalha
fortemente nessas linhas e, portanto, é natural que a parceria
aconteça”, observa.
Elizandro ressalta que a parceria com a IUT vai muito além
do repasse financeiro. “O Sebrae/PR participa das bancas de
seleção e mantém contato permanente com a incubadora.
Algumas das empresas incubadas também fazem parte de
outros programas, como o de startups”, relata.
O consultor do Sebrae/PR acrescenta que o trabalho é
propositivo e voltado para contribuir com o crescimento dos
projetos. “Há dois anos, criamos um grupo da rede de
incubadoras do Sudoeste, para promover maior interação e
ampliar os resultados”, informa Elizandro. Quatro incubadoras
integram o grupo: IUT da UTFPR PB, Incubadora Tecnológica
de Pato Branco (ITECPB), Associação para o Desenvolvimento
Tecnológico do Sudoeste do Paraná (Sudotec), de Dois
Vizinhos, e Incubadora de Empreendimentos Inovadores e
Tecnológicos (Findex), de Francisco Beltrão.
Dados iniciais
O levantamento em curso, consequência da participação
da incubadora no edital Cerne, foi realizado por Geocris
Rodrigues dos Santos, gerente da IUT. A Inobram
Automações, de Pato Branco, é uma das empresas graduadas
que já colaborou com o levantamento. O empreendimento
começou em 2004, quando Cleverson Faustino Brandelero e
Fernando Gnoatto, acadêmicos do então Cefet, conheceramse na própria incubadora.
Os dois já trabalhavam em uma indústria de eletrônicos e
tinham a mesma intenção: desenvolver soluções para o
agronegócio.
“Nosso primeiro produto, que está até hoje no portfólio, foi
um sistema de pesagem de aves. Nós passamos por várias
fases da incubadora, mas foi importante contar com uma
estrutura que potencializa a evolução, com contatos,
consultorias, instituições parceiras”, analisa Cleverson
Brandelero.
A importância de ter um ponto comercial (a incubadora, no
caso) também é salientada, assim com a oportunidade de
participar de eventos e feiras.
“Quando estávamos na incubadora, tivemos a oportunidade
de participar de feiras em outros estados. Em uma delas,
conseguimos conversar com grandes empresas e fechar novos
negócios”, recorda Fernando Gnoatto.
Os sócios consideram 2010 como um marco na trajetória da
Inobram, que passou a crescer 35% ao ano. Hoje, a empresa

tem 89 colaboradores, 36 produtos (entre hardware e software)
e mais de 500 clientes espalhados pela América Latina.
Pré-incubados
No início de junho, Cleverson Brandelero falou sobre os
desafios enfrentados pela Inobram em uma mentoria para a
Tree Automação, formada por Yascara Fernandes dos Santos
e Augusto Miranda, estudantes de Engenharia Elétrica da
UTFPR – Câmpus PB, e pelo engenheiro eletricista Marco
Guerreiro (também egresso da universidade).
Instalada no Hotel Tecnológico da IUT, a Tree Automação
desenvolve um sistema para irrigação de estufas. A solução
visa otimizar a utilização da água, proporcionando a produção
de hortifrutigranjeiros (hortaliças e frutas) de melhor qualidade.
“Além de melhorar a produção e dispor corretamente da
água, a intenção é proporcionar melhor qualidade de vida aos
produtores e, quem sabe, contribuir para manter os jovens no
campo”, espera Yascara, que é responsável pela gestão
administrativa e financeira da iniciativa.
Os sócios da Tree têm direito a uma bolsa (capital semente)
de R$ 4.800,00 (R$ 400,00/mês), paga pela IUT.
“Fizemos o planejamento financeiro antes mesmo de receber
os recursos. Como nosso produto é um hardware, queremos
construir quatro centrais com o dinheiro e começar a
comercializar no final deste ano”, antecipa Augusto.
Os sócios da Tree valorizam a estrutura física disponibilizada
pela IUT, mas acreditam que isso não é o mais importante.
“O espaço físico não é o essencial. Mais do que ter uma
boa ideia, é importante saber como montar e gerir o negócio.
O Cerne tem cinco eixos – Empreendedor, Mercado,
Tecnologia, Gestão e Capital – e a incubadora nos prepara
para enfrentar os desafios”, conclui Yascara.
Para saber mais sobre o estudo em andamento, basta acessar
o site da IUT (http://pb.utfpr.edu.br/incubadora/impacto-daincubadora-de-inovacoes-da-utfpr-pato-branco-para-osistema-de-inovacao/).
Vem crescer com o Sebrae
O Sebrae/PR é o parceiro certo para micro e pequenas que
desejam crescer e estar sempre um passo à frente. Com mais
de 45 anos de atuação, a entidade trabalha para fomentar o
empreendedorismo, promover a competitividade, a inovação
e disseminar conhecimento sobre gestão.
Com o Sebrae/PR, as MPEs podem se diferenciar no
mercado. Tanto quem deseja ampliar os negócios, quanto quem
pretende começar um.
Confira em www.sebraepr.com.br/umpassoafrente
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ESTADO DO PARANA
MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO
Salgado Filho- PR, 25 de junho de 2018
CONVITE
A Prefeitura Municipal de Salgado Filho, Câmara
Municipal, ACAMSOP e a AMSOP, através de seus
representantes, convida V.S. para um Encontro de
Vereadores(as), Prefeitos(as) e demais Servidores, bem
como, as Lideranças Regionais para Palestra com
representante da Confederação Nacional dos Municípios
- CNM o qual irá trabalhar os seguintes temas:
- Crise Fiscal nos Municípios – Direito Tributário e
Financeiro dos Municípios;
- Incidência do Imposto sobre Serviços – ISS, na forma
da lei complementar Federal nº 157/2016, em especial
sobre cartão de crédito.
- Nova forma de repasse de recursos do Ministério da
Saúde, destinados a despesas com ações e serviços de
saúde, sob a nova forma dos blocos de financiamento:
I – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de
Saúde.
II – Blocos de Investimento na Rede de Serviços Públicos
de Saúde.
Cronograma do Evento:
Dia: 07 de julho de 2018 – Sábado.
Abertura com Coffe Break: 08h30min.
Início: 09h:00min da manhã.
Término: 12h:00min.
Local: Pavilhão da Igreja Evangélica Luterana.
Município: Salgado Filho-PR
Obs.: Este evento faz parte da programação da 24º Festa
do Vinho e Feira do
Queijo do Município de Salgado Filho - PR.
Favor confirmar presença até dia 05 de julho de 2018 –
Pelo Fone: 46-35641672 ou e-mail: camarasalgado@hotmail.com para
melhor organização do evento, contamos com a
colaboração de todos.
Atenciosamente;
Direção da AMSOP e ACAMSOP
e Prefeitura Municipal e Câmara Municipal
Salgado Filho - PR
Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Aviso de Licitação Exclusiva ME/EPP
Pregão Presencial Nº 26/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL, Estado
do Paraná, inscrita no CNPJ nº 95.589.271/0001-30, com sede a Rua João
Arisi, 115, em Flor da Serra do sul, Paraná, torna público e para o conhecimento
dos interessados que realizará certame licitatório, na modalidade – Pregão
Presencial do tipo Menor Preço por Item para Registro de Preço, objetivando
a futura e eventual aquisição de uniformes escolares para atender os
alunos da rede municipal de ensino de acordo com Anexo I, do edital.
Às 09:00 (nove horas) do dia 18 de julho de 2018, na forma da lei nº
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e lei nº 10.520
de 17 de julho de 2002 Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006
com Alterações da Lei Complementar 147/2017. Cópia do Edital deverá ser
retirada, junto ao Departamento de Licitações do Município, no horário normal
de expediente da Prefeitura, ou através do sitio da prefeitura:
www.fssul.pr.gov.br.
Flor da Serra do Sul, 02 de julho de 2018.
Lucinda Ribeiro de Lima Rosa - Prefeita Municipal
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: SPIELMANN E RAMBO LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços para conserto, reformas e construções de bueiros e pontilhões,
compreendendo somente mão de obra a ser executado em vias urbanas e
rurais do Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R$ 60.750,00 (sessenta mil setecentos e cinquenta
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
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Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Aviso de Licitação Exclusiva ME/EPP
Pregão Presencial Nº 25/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL, Estado
do Paraná, inscrita no CNPJ nº 95.589.271/0001-30, com sede a Rua João
Arisi, 115, em Flor da Serra do sul, Paraná, torna público e para o conhecimento
dos interessados que realizará certame licitatório, na modalidade – Pregão
Presencialdo tipo Menor Preço por Lote para Contratação de Empresa
para prestação de serviço de assistência técnica e suporte em
informática para todas as Secretarias da Administração, de acordo
com Anexo I, do edital. Às 09:00 (nove horas) do dia 17 de julho de
2018, na forma da lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores e lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 Lei Complementar nº. 123,
de 14 de dezembro de 2006 com Alterações da Lei Complementar 147/2017.
Cópia do Edital deverá ser retirada, junto ao Departamento de Licitações do
Município, no horário normal de expediente da Prefeitura, ou através do sitio
da prefeitura: www.fssul.pr.gov.br.
Flor da Serra do Sul, 02 de julho de 2018.
Lucinda Ribeiro de Lima Rosa - Prefeita Municipal
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018 DE 07 DE JUNHO DE 2018
CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira do
Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº 019/
2018, de 16 de abril de 2018, em cumprimento à Lei Federal de nº 10.520 de
17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e
subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores
alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, referente:
1 . Objeto da Licitação
Prestação de serviços de horas máquina, tipo retro escavadeira, ano de
fabricação superior a 2013, a serem utilizadas em abertura de valas, aterros,
terraplenagem, corte de terra, cascalhamento de estradas e outros serviços,
utilizados pelo Município de Planalto, em cumprimento ao Programa de
Desenvolvimento Rural (PDR)
2. Empresas Participantes:
2.1 SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME
Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora:
3.1 SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME, pessoa jurídica, com inscrição
no CNPJ Nº 75.921.205/0001-09 situada na RUA ALOYSIO EUGYDIO
HECK, nº 13, bairro João Zacco Paraná, Município de Planalto, Estado do
Paraná, classificada em 1º lugar totalizando a importância de R$ 166.800,00
(cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais).
4. Data da Abertura:
4.1 A Licitação Pregão Presencial Nº 048/2018 de 24 de maio de 2018,
teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 07 de junho de
2018 às 14:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto,
Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro.
Planalto, Estado do Paraná, em 08 de junho de 2018.
CARLA SABRINA RECH MALINSKI - Pregoeira
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018 DE 07 DE JUNHO DE 2018
CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira do
Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº 019/
2018, de 16 de abril de 2018, em cumprimento à Lei Federal de nº 10.520 de
17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e
subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores
alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, referente:
1 . Objeto da Licitação
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para
conserto, reformas e construções de bueiros e pontilhões, compreendendo
somente mão de obra a ser executado em vias urbanas e rurais do Município
de Planalto.
2. Empresas Participantes:
2.1 SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME - Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora:
3.1 SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME, pessoa jurídica, com inscrição
no CNPJ Nº 75.921.205/0001-09 situada na RUA ALOYSIO EUGYDIO
HECK, nº 13, bairro João Zacco Paraná, Município de Planalto, Estado do
Paraná, classificada em 1º lugar totalizando a importância de R$ 60.750,00
(sessenta mil setecentos e cinquenta reais).
4. Data da Abertura:
4.1 A Licitação Pregão Presencial Nº 047/2018 de 24 de maio de 2018,
teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 07 de junho de
2018 às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto,
Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro.
Planalto, Estado do Paraná, em 08 de junho de 2018.
CARLA SABRINA RECH MALINSKI - Pregoeira

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018 DE 08 DE JUNHO DE 2018
CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira do
Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº 019/
2018, de 16 de abril de 2018, em cumprimento à Lei Federal de nº 10.520 de
17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e
subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores
alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, referente:
1 . Objeto da Licitação
Contratação de empresa visando a prestação de serviços de horas máquina,
tipo retro escavadeira (fabricação igual ou superior a 2013) a serem utilizadas
em drenagem, canalização de águas pluviais, compreendendo escavações
mecânicas de valas de até 1,5m de profundidade, aterro e reaterro de valas
com material local e assentamento de tubos de concreto, dentre outros
serviços, utilizados pelo Município de Planalto.
2. Empresas Participantes:
2.1 SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME
Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora:
3.1 SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME, pessoa jurídica, com inscrição
no CNPJ Nº 75.921.205/0001-09 situada na RUA ALOYSIO EUGYDIO
HECK, nº 13, bairro João Zacco Paraná, Município de Planalto, Estado do
Paraná, classificada em 1º lugar totalizando a importância de R$ 166.560,00
(cento e sessenta e seis mil e quinhentos e sessenta reais).
4. Data da Abertura:
4.1 A Licitação Pregão Presencial Nº 049/2018 de 24 de maio de 2018,
teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 08 de junho de
2018 às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto,
Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro.
Planalto, Estado do Paraná, em 09 de junho de 2018.
CARLA SABRINA RECH MALINSKI - Pregoeira
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o
parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de
Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 049/2018, lavrada em 08 de junho
de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatório, na modalidade
Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por item de acordo com o abaixo
descrito:
OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de
horas máquina, tipo retro escavadeira (fabricação igual ou superior a 2013) a
serem utilizadas em drenagem, canalização de águas pluviais, compreendendo
escavações mecânicas de valas de até 1,5m de profundidade, aterro e
reaterro de valas com material local e assentamento de tubos de concreto,
dentre outros serviços, utilizados pelo Município de Planalto
EMPRESA: SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME
LOTE: 01. - ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 166.560,00 (cento e sessenta e seis mil e quinhentos
e sessenta reais). - DATA: 15 de junho de 2018.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018
O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o
parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de
Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 047/2018, lavrada em 07 de junho
de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatório, na modalidade
Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por item de acordo com o abaixo
descrito:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços para conserto, reformas e construções de bueiros e pontilhões,
compreendendo somente mão de obra a ser executado em vias urbanas e
rurais do Município de Planalto.
EMPRESA: SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME
LOTE: 01. - ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 60.750,00 (sessenta mil setecentos e cinquenta reais).
DATA: 15 de junho de 2018.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018
O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de
conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 048/2018, lavrada em 07 de junho de 2018,
HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por item
de acordo com o abaixo descrito:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de horas máquina, tipo retro escavadeira,
ano de fabricação superior a 2013, a serem utilizadas em abertura de valas, aterros, terraplenagem, corte de terra,
cascalhamento de estradas e outros serviços, utilizados pelo Município de Planalto, em cumprimento ao Programa de
Desenvolvimento Rural (PDR).
EMPRESA: SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME
LOTE: 01. - ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 166.800,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais). - DATA: 15 de junho de 2018.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 164/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: SPIELMANN E RAMBO LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de horas máquina, tipo retro
escavadeira, ano de fabricação superior a 2013, a serem utilizadas em abertura de valas, aterros, terraplenagem, corte
de terra, cascalhamento de estradas e outros serviços, utilizados pelo Município de Planalto, em cumprimento ao
Programa de Desenvolvimento Rural (PDR).
VALOR TOTAL: R$ 166.800,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO
CONTRATADA: BELINKI E SOUZA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de papel sulfite A4 (210x297 mm, 75g/m2) alcalino
diversas cores, destinado as necessidades de consumo das Unidades Administrativas deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R$ 48.589,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: SPIELMANN E RAMBO LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa visando a prestação de serviços de horas máquina, tipo retro escavadeira
(fabricação igual ou superior a 2013) a serem utilizadas em drenagem, canalização de águas pluviais, compreendendo
escavações mecânicas de valas de até 1,5m de profundidade, aterro e reaterro de valas com material local e
assentamento de tubos de concreto, dentre outros serviços, utilizados pelo Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R$ 166.560,00 (cento e sessenta e seis mil e quinhentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal

4A 03 de Julho de 2018

Atos Oficiais- Ed 1.429

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul
Aviso de Licitação Exclusiva ME/EPP
Pregão Presencial Nº 26/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL, Estado
do Paraná, inscrita no CNPJ nº 95.589.271/0001-30, com sede a Rua João
Arisi, 115, em Flor da Serra do sul, Paraná, torna público e para o conhecimento
dos interessados que realizará certame licitatório, na modalidade – Pregão
Presencial do tipo Menor Preço por Item para Registro de Preço, objetivando
a futura e eventual aquisição de uniformes escolares para atender os
alunos da rede municipal de ensino de acordo com Anexo I, do edital.
Às 09:00 (nove horas) do dia 18 de julho de 2018, na forma da lei nº
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e lei nº 10.520
de 17 de julho de 2002 Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006
com Alterações da Lei Complementar 147/2017. Cópia do Edital deverá ser
retirada, junto ao Departamento de Licitações do Município, no horário normal
de expediente da Prefeitura, ou através do sitio da prefeitura:
www.fssul.pr.gov.br.
Flor da Serra do Sul, 02 de julho de 2018.
Lucinda Ribeiro de Lima Rosa - Prefeita Municipal
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: SPIELMANN E RAMBO LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços para conserto, reformas e construções de bueiros e pontilhões,
compreendendo somente mão de obra a ser executado em vias urbanas e
rurais do Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R$ 60.750,00 (sessenta mil setecentos e cinquenta
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018 DE 07 DE JUNHO DE 2018
CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira do
Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº 019/
2018, de 16 de abril de 2018, em cumprimento à Lei Federal de nº 10.520 de
17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e
subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores
alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, referente:
1 . Objeto da Licitação
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para
conserto, reformas e construções de bueiros e pontilhões, compreendendo
somente mão de obra a ser executado em vias urbanas e rurais do Município
de Planalto.
2. Empresas Participantes:
2.1 SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME - Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora:
3.1 SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME, pessoa jurídica, com inscrição
no CNPJ Nº 75.921.205/0001-09 situada na RUA ALOYSIO EUGYDIO
HECK, nº 13, bairro João Zacco Paraná, Município de Planalto, Estado do
Paraná, classificada em 1º lugar totalizando a importância de R$ 60.750,00
(sessenta mil setecentos e cinquenta reais).
4. Data da Abertura:
4.1 A Licitação Pregão Presencial Nº 047/2018 de 24 de maio de 2018,
teve sua abertura em reunião realizada pela Pregoeira no dia 07 de junho de
2018 às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto,
Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro.
Planalto, Estado do Paraná, em 08 de junho de 2018.
CARLA SABRINA RECH MALINSKI - Pregoeira

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018
O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o
parecer da Pregoeira e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de
Sessão Pública de Pregão Presencial nº. 047/2018, lavrada em 07 de junho
de 2018, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatório, na modalidade
Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por item de acordo com o abaixo
descrito:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços para conserto, reformas e construções de bueiros e pontilhões,
compreendendo somente mão de obra a ser executado em vias urbanas e
rurais do Município de Planalto.
EMPRESA: SPIELMANN E RAMBO LTDA - ME
LOTE: 01. - ITENS: 01.
VALOR TOTAL: R$ 60.750,00 (sessenta mil setecentos e cinquenta reais).
DATA: 15 de junho de 2018.
INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal

