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CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

dia 12 de dezembro de 2021, no Parque Ecológico Diva Paim Barth contemplando fornecimento de 
equipamentos, montagem e execução,�conforme�especifi�cações�constantes�no�Termo�de�Referência.�
VALOR:�R$� 140.400,00� (cento� e�quarenta� mil� e� quatrocentos� reais).� Contrato�fi�rmado� em� 03� de�
dezembro�de�2021,�oriundo�da�licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�nº�233/2021.

CONTRATO�Nº�1100/2021
PARTES:�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO�e�a�empresa� INFRACEA�CONTROLE�DO�ESPAÇO�AÉREO,�
AEROPORTOS� E� CAPACITAÇÃO� LTDA.� OBJETO:� Prestação� de� serviços� para� Elaboração de 
Projeto Básico e Executivo para fornecimento, instalação e homologação de Estação Meteorológica 
de Superfície - EMS-3,�conforme�legislações�aeronáuticas�vigentes,�para�o�Aeroporto�Municipal�Luiz�
Dalcanale� Filho� SBTD,�no� Município� de�Toledo/PR.� VALOR:� R$� 57.909,91� (cinquenta� e� sete� mil�
novecentos�e�nove�reais�e�noventa�e�um�centavos).�Contrato�fi�rmado�em�10�de�dezembro�de�2021,�
oriundo�da�licitação�modalidade�Tomada�de�Preços�nº�020/2021.

CONTRATO�Nº�1102/2021
PARTES:�MUNICÍPIO�DE� TOLEDO� e� a� empresa� J.C.B.� MÁQUINAS� E� EQUIPAMENTOS� LTDA.�
OBJETO:�Fornecimento�de� 01 (um) veículo tipo van furgão passageiro teto alto com capacidade 
mínima�15+1�passageiro/motorista�ano�mínimo�2021�modelo�2021,�zero�quilômetro�para�a�Secretaria�
da�Educação.�VALOR:�R$�239.500,00�(duzentos�e� trinta� e� nove�mil� e�quinhentos�reais).�Contrato�
fi�rmado�em�20�de�dezembro�de�2021,�oriundo�da�licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�nº�218/2021.

CONTRATO�Nº�1103/2021
PARTES:�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO�e�a�empresa�CHIAPETTI�MOTORS�LTDA.�OBJETO:�Fornecimento�
de�01� (um)� veículo tipo pick-up a diesel ano� mínimo�2021� modelo�2021,� zero� quilômetro,� para�a�
Secretaria� da�Educação.� VALOR:�R$�163.300,00� (cento� e� sessenta� e� três� mil�e� trezentos� reais).�
Contrato�fi�rmado�em�21�de�dezembro�de�2021,�oriundo�da� licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�
nº�218/2021.

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�1105/2021
PARTES:� MUNICÍPIO� DE� TOLEDO� e� a� empresa� R.� B.� SANTIAGO� -� MERCADO� EIRELI� -� ME.�
OBJETO:� REGISTRO� DE� PREÇOS,� pelo� período� de� 12� (doze)� meses,� para� fornecimento de 
café e açúcar� � atendendo� as� atividades� das� Secretarias�Municipais� de� Saúde,� Desenvolvimento�
Ambiental� e� Saneamento,� Educação,� Segurança� e� Trânsito,� Assistência� Social� e� Proteção� a�
Família,� Desenvolvimento� Econômico� e� Tecnológico�de� Inovação� e� Turismo,� Infraestrutura� Rural,�
Administração� (Almoxarifado),� Juventude,� Políticas� para� Mulheres,� Esportes� e� Lazer,� Cultura,�
Recursos�Humanos�e�Gabinete�do�Prefeito,�Conselho�Tutelar�e�PROCON.�VALOR:�R$�185.502,02�
(cento�e�oitenta�e�cinco�mil�quinhentos�e�dois�reais�e�dois�centavos).�Ata�fi�rmada�em�7�de�dezembro�
de�2021,�oriundo�da�licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�nº�211/2021.

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�1106/2021
PARTES:� FUNDO� MUNICIPAL� DE� ASSISTÊNCIA� SOCIAL� e� a� empresa� R.� B.� SANTIAGO�
-MERCADO�EIRELI� -�ME.�OBJETO:�REGISTRO�DE�PREÇOS,�pelo�período�de�12�(doze)�meses,�
para fornecimento de café e açúcar�atendendo�as�atividades�da�Secretaria�de�Assistência�Social�e�
Proteção�a�Família,�sendo que para o Fundo Municipal de Assistência Social serão utilizados recursos 
do Ministério da Cidadania/Desenvolvimento Social, de acordo com Plano de Ação e Portaria nº 
580/2020 e Medida Provisória nº 815/2017.�VALOR:�R$�25.528,80�(vinte�e�cinco�mil�quinhentos�e�
vinte�e�oito�reais�e�oitenta�centavos).�Ata�fi�rmada�em�7�de�dezembro�de�2021,�oriundo�da�licitação�
modalidade Pregão�Eletrônico�nº�211/2021.

CONTRATO�Nº�1108/2021
PARTES:�MUNICÍPIO� DE� TOLEDO� e� a� empresa�MARLI�TERESINHA�CAVALERI� 95570233920.�
OBJETO:� Locação de estruturas (sonorização e gerador de energia) para as festividades do 
Aniversário�do�Município�de�Toledo/PR�-�2021,�a�serem�realizadas�no�Parque�Ecológico�Diva�Paim�
Barth no dia 12/12/2021,� conforme� a� seguir.� VALOR:�R$� 28.350,00� (vinte� e� oito� mil� trezentos� e�
cinquenta�reais).�Contrato� fi�rmado� em�09� de�dezembro�de� 2021,� oriundo�da� licitação�modalidade�
Pregão�Eletrônico�nº�237/2021.

CONTRATO�Nº�1118/2021�
PARTES:�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO�e�a�empresa�SERCOMPE�COMPUTADORES�LTDA.�OBJETO:�
Aquisição�de� equipamentos� para�ampliação� de� Infraestrutura�de�Hiperconvergência�e�Solução� de�
Replicação,�Orquestração�e�Proteção�de�Dados�para�Ambientes�Virtuais,�para�Data�Centers�Principal�
e�Disaster�Recovery,�ampliação�de�solução�de�segurança�de�rede�e�solução�de�conexão�de�redes,�
composta de equipamentos de alta densidade modular e switches de alta capacidade para atender 
as�demandas�da�Secretaria�de�Educação�do�Município�de�Toledo,�conforme�descrito�do�TERMO�DE�
REFERÊNCIA.�VALOR:�R$�286.903.345,91�(seis�milhões�novecentos�e�três�mil�trezentos�e�quarenta�
e�cinco�reais�e�noventa�e�um�centavos).�Contrato�fi�rmado�em�15�de�dezembro�de�2021,�oriundo�da�
licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�nº�224/2021.

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�1129/2021
PARTES:� MUNICÍPIO� DE� TOLEDO� e� a� empresa� ROTEPLAN� SERVIÇOS� EIRELI.� OBJETO:�
REGISTRO� DE� PREÇOS,� pelo� período� de� 06� (seis)� meses,� para� contratação� de� empresa�
especializada�na�prestação�de�serviços� (material�e�mão�de�obra)�dos�serviços�de�roçada,�corte�de�
grama,� limpeza� em� parques�e� praças,� calçada�ecológica�e� fundo� de�vale,� dos� espaços� públicos�
pertencentes�ao�Município�de�Toledo.�VALOR:�R$�357.173,17�(trezentos�e�cinquenta�e�sete�mil�cento�
e�setenta�e�três�reais�e�dezessete�centavos).�Contrato�fi�rmado�em�10�de�dezembro�de�2021,�oriundo�
da�licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�nº�217/2021.

CONTRATO�Nº�1135/2021�
PARTES:�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO�e�a�empresa�VISIOWALL�SERVIÇOS�DE�TECNOLOGIA�EIRELI�
-�ME.�OBJETO:�Aquisição�de�Projetor�Multimídia�e�Sistema�Videowall,�para�o�Município�de�Toledo,�
conforme�descrito�no�EDITAL�e�TERMO�DE�REFERÊNCIA.�VALOR:�R$�324.115,00�(trezentos�e�vinte�
e�quatro�mil,�cento�e�quinze�reais).�Contrato�fi�rmado�em�20�de�dezembro�de�2021,�oriundo�da�licitação�
modalidade Pregão�Eletrônico�nº�187/2021.

CONTRATO�Nº�1174/2021
PARTES:�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO�e�a�empresa� J�C�ARCHILLA�COMÉRCIO�DE�CONFECÇÕES�
-�ME.� OBJETO:�Fornecimento�de�microcomputadores� para�a�Controladoria� de�Controle� Interno�e�
da�Secretaria�de� Planejamento�e�Urbanismo.�VALOR:�R$� 26.320,00� (vinte� e� seis�mil� trezentos�e�
vinte�reais).�Contrato�fi�rmado�em�16�de�dezembro�de�2021,�oriundo�da�licitação�modalidade�Pregão�
Eletrônico�nº�234/2021.

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�1192/2021�
PARTES:� MUNICÍPIO� DE� TOLEDO� e� a� empresa� IDEAL� REFRIGERAÇÃO� EIRELI.� OBJETO:�
REGISTRO� DE� PREÇOS,� pelo� período� de� 12� (doze)� meses,� para� prestação� de� serviços de 

manutenção (material e mão de obra) em aparelhos de ar condicionado modelos “janela” e “split”, 
exaustores, cortinas de ar e climatizadores.� VALOR:� R$� 1.441.072,52� (um� milhão,� quatrocentos� e�
quarenta�e�um�mil,�setenta�e�dois�reais�e�cinquenta�e�dois�centavos).Ata�fi�rmada�em�17�de�dezembro�
de�2021,�oriundo�da�licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�nº�206/2021.

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�1193/2021�
PARTES:� FUNDO� MUNICIPAL� DE�ASSISTÊNCIA� SOCIAL� e� a� empresa� IDEAL� REFRIGERAÇÃO�
EIRELI.�OBJETO:�REGISTRO�DE�PREÇOS,�pelo� período� de� 12� (doze)�meses,� para� prestação� de�
serviços de manutenção (material e mão de obra) em aparelhos de ar condicionado modelos “janela” e 
“split”, exaustores, cortinas de ar e climatizadores.�VALOR:�R$�197.704,23�(cento�e�noventa�e�sete�mil�
setecentos�e�quatro�reais�e�vinte�e�três�centavos).�Ata�fi�rmada�em�17�de�dezembro�de�2021,�oriundo�da�
licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�nº�206/2021.

CONTRATO�Nº�1253/2021
PARTES:�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO�e�a�empresa�SERVOPA�S/A�COMÉRCIO�E�INDUSTRIA.�OBJETO:�
Aquisição�de�06�(seis)�veículos�tipo�passeio�hatch�ano�mínimo�2021�modelo�2021,�para�a�Secretaria�de�
Administração,�Secretaria�de�Habitação�Serviços�e�Obras�Públicas,�Secretaria�de�Infraestrutura�Rural,�
conforme�especifi�cações�descritas�neste�Termo�de�Referência.�VALOR:�R$�403.200,00�(quatrocentos�
e� três� mil� e� duzentos� reais).� Contrato� fi�rmado� em� 28� de� dezembro� de� 2021,� oriundo� da� licitação�
modalidade Pregão�Eletrônico�nº�250/2021.

CONTRATO�Nº�1254/2021
PARTES:�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO�e�a�empresa�OPEN�VEÍCULOS�LTDA.�OBJETO:�Aquisição�de�02�
(dois)�veículos�tipo�pick-up�4�portas�ano�mínimo�2021�modelo�2021,�para�a�Secretaria�da�Administração,�
conforme� especifi�cações� descritas� no� Termo� de� Referência.� VALOR:� R$� 214.800,00� (duzentos� e�
quatorze�mil�e�oitocentos�reais).�Contrato�fi�rmado�em�28�de�dezembro�de�2021,�oriundo�da� licitação�
modalidade Pregão�Eletrônico�nº�250/2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�100/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica�o�processo� tramitou�e�seguiu�os�ditames�da�legislação�pertinente,�homologo�o� resultado�da�
licitação�na�modalidade�de�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�100/2021,�cujo�objeto�é�a�prestação�de�serviços�
em�forma�de�ofi�cinas�a�serem�desenvolvidas�no�CIPE�–�Centro�Integrado�de�Políticas�Educacionais�
“Professora� Maria� Iaschombek� Doege”,� no� Núcleo� de� Ofi�cinas� de� Atendimento� Educacional� em�
contraturno�Escolar,�o� Circo� da�Alegria�em� contraturno� escolar�na�Escola�Municipal�Anita�Garibaldi�
e�no�Circo�da�Magia�em�contraturno�escolar�na�Escola�Municipal�Engenheiro�Waldyr�Luiz�Becker,�de�
acordo�com�o�DECRETO�nº�985�de�19�de�Outubro�de�2016,�DECRETO�nº�633�de�19�de�Setembro�
de�2019�e�DECRETO�nº�734�de�21�de�Fevereiro�de�2020,�conforme�descrito�no�presente�EDITAL�e�
TERMO�DE�REFERÊNCIA;�em�favor�da�empresa�constante�no�relatório�de�classifi�cação�anexado�ao�
processo�licitatório,�adjudicando�em�favor�da�mesma�para�que�produza�seus�efeitos�legais.�GABINETE�
DO�PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�11�de�agosto�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�123/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica�o�processo� tramitou�e�seguiu�os�ditames�da�legislação�pertinente,�homologo�o� resultado�da�
licitação� na�modalidade� de� PREGÃO�ELETRÔNICO� N°�123/2021,� cujo� objeto� é� o�REGISTRO� DE�
PREÇOS,�pelo�período�de�12�(doze)�meses,�para�aquisição�de�medicamentos�que�serão�utilizados�pela�
Assistência�Farmacêutica�do�Município�de�Toledo,�através�da�Secretaria�da�Saúde,�conforme�descrito�
no� presente� EDITAL�e�TERMO�DE� REFERÊNCIA;�em� favor� da� empresa�constante� no� relatório� de�
classifi�cação�anexado�ao�processo�licitatório,�adjudicando�em�favor�da�mesma�para�que�produza�seus�
efeitos�legais.�GABINETE�DO�PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�16�de�
agosto�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�171/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica� o� processo� tramitou� e� seguiu� os� ditames� da� legislação� pertinente,� homologo� o� resultado�
da� licitação� na� modalidade� de� PREGÃO� ELETRÔNICO� N°� 171/2021,� cujo� objeto� é� o�REGISTRO�
DE�PREÇOS,� pelo� período�de� 12� (doze)�meses,�paraa�contratação� de� empresa� especializada� em�
prestação� de� serviços� metalúrgicos� (conserto,� produção� e/ou� instalação)� em� portas,� portões,�
cremalheiras,�rampas,�corrimãos,�grades,�entre�outros�relacionados,�nos�prédios�mantidos�pelo�Fundo�
de�Reequipamento�do�Corpo�de�Bombeiros�de�Toledo�(FUNREBOM),�Fundo�Municipal�de�Trânsito�e�
pelas�Secretarias�pertencentes�à�Prefeitura�Municipal�de�Toledo,�com�fornecimento�de�peças�e�demais�
insumos�necessários�para�a�execução�dos�serviços,sendo que para o Fundo Municipal de Assistência 
Social será utilizado recursos do FPM – Medida Provisória nº 815/2017 e do Ministério da Cidadania/
Desenvolvimento Social, de acordo com Plano de Ação e Portaria nº 580/2020,conforme descrito 
no� presente� EDITAL�e�TERMO�DE� REFERÊNCIA;�em� favor� da� empresa�constante� no� relatório� de�
classifi�cação�anexado�ao�processo�licitatório,�adjudicando�em�favor�da�mesma�para�que�produza�seus�
efeitos�legais.�GABINETE�DO�PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�25�de�
outubro�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�174/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica�o�processo� tramitou�e�seguiu�os�ditames�da�legislação�pertinente,�homologo�o� resultado�da�
licitação� na�modalidade� de� PREGÃO�ELETRÔNICO� N°�174/2021,� cujo� objeto� é� o�REGISTRO� DE�
PREÇOS,�pelo�período�de� 12� (doze)�meses,�para� aquisição�de�material� de�higiene� e� limpeza�para�
suprimento�das�Secretarias�Municipais�de�Administração�(Almoxarifado�e�Cozinha�Social),�Assistência�
Social�e�Proteção�à�Família,� Cultura,�Desenvolvimento�Ambiental�e�Saneamento,�Desenvolvimento�
Econômico� e� Tecnológico� de� Inovação� e� Turismo,� Educação,� Esportes� e� Lazer,� Gabinete� Procon,�
Habitação� Serviços� e� Obras� Públicas,� Infraestrutura� Rural,� Juventude,� Política� para� Mulheres,�
Recursos�Humanos,�Saúde,�Segurança�e�Trânsito,� CAST�E� FUNREBOM, sendo que para o Fundo 
Municipal de Assistência Social, serão utilizados recursos do Ministério da Cidadania/Desenvolvimento 
Social, conforme Plano de Ação e Portaria 369, 378 e 580/2020 e Medida provisória 815/2017,conforme 
descrito�no�presente�EDITAL�e�TERMO�DE�REFERÊNCIA;�em�favor�da�empresa�constante�no�relatório�
de�classifi�cação�anexado�ao�processo�licitatório,�adjudicando�em� favor�da�mesma�para�que�produza�
seus�efeitos�legais.�GABINETE�DO�PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�
05�de�novembro�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�187/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica�o�processo� tramitou�e�seguiu�os�ditames�da�legislação�pertinente,�homologo�o� resultado�da�
licitação�na�modalidade�de�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�187/2021,�cujo�objeto�é�a�aquisição�de�Projetor�
Multimídia�e�Sistema�Videowall,�para�o�Município�de�Toledo,conforme�descrito�no�presente�EDITAL�e�
TERMO�DE�REFERÊNCIA;�em�favor�da�empresa�constante�no�relatório�de�classifi�cação�anexado�ao�
processo�licitatório,�adjudicando�em�favor�da�mesma�para�que�produza�seus�efeitos�legais.�GABINETE�
DO�PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�09�de�dezembro�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�193/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica�o� processo� tramitou�e�seguiu�os� ditames�da� legislação�pertinente,�homologo�o� resultado�
da� licitação�na�modalidade�de�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�193/2021,�cujo�objeto�é�a�aquisição�de�
maquinário� Descascador� de� fi�os�de� Cobre� ou�Alumínio� para� operacionalização� dos� trabalhos� na�
Unidade�de�Valorização�de�Materiais�Recicláveis,� conforme�prevê�Convênio�nº� 4500060999/2021�
ITAIPU�BINACIONAL,�em�atendimento�as�demandas�da�Secretaria�de�Desenvolvimento�Ambiental�
e�Saneamento,�conforme�descrito�no�presente�EDITAL�e�TERMO�DE�REFERÊNCIA;�em� favor�da�
empresa�constante� no� relatório� de�classifi�cação� anexado� ao�processo� licitatório,� adjudicando� em�
favor�da�mesma�para�que�produza�seus�efeitos�legais.�GABINETE�DO�PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�
DE�TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�09�de�novembro�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�199/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica�o� processo� tramitou�e�seguiu�os� ditames�da� legislação�pertinente,�homologo�o� resultado�
da� licitação�na�modalidade� de�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�199/2021,�cujo� objeto�é�o�REGISTRO�
DE�PREÇOS,�pelo�período�de�12�(doze)�meses,�para�aquisição�de�mobiliários�em�geral,�aparelhos/
equipamentos�eletros,�em�atendimento�as�necessidades�da�Secretaria�de�Desenvolvimento�Ambiental�
e�Saneamento.�Parte�dos�mobiliários�e�equipamentos�serão�adquiridos�com�recursos�do�Convênio�
n�4500060999/2021� ITAUPU� BINACIONAL,conforme� descrito�no� presente� EDITAL� e�TERMO�DE�
REFERÊNCIA;�em�favor�da�empresa�constante�no� relatório�de�classifi�cação�anexado�ao�processo�
licitatório,�adjudicando�em� favor� da�mesma� para�que� produza�seus�efeitos� legais.�GABINETE�DO�
PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�17�de�novembro�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�206/2021�
Considerando� a� decisão� da� comissão� julgadora;� considerando,� que� segundo� o� parecer� da�
Assessoria� Jurídica� o� processo� tramitou�e�seguiu�os� ditames�da� legislação�pertinente,�homologo�
o� resultado�da� licitação�na�modalidade�de�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�206/2021,� cujo� objeto� é�o�
REGISTRO�DE�PREÇOS,�pelo�período�de�12�(doze)�meses,�paraeventual�contratação�de�empresa�
especializada�na�prestação�de�serviços�de�manutenção�(material�e�mão�de�obra)�em�aparelhos�de�
ar�condicionado�modelos�“janela”�e�“split”,�exaustores,�cortinas�de�ar�e�climatizadores, sendo que 
para o Fundo Municipal de Assistência Social serão utilizados recursos do Ministério da Cidadania/
Desenvolvimento Social, conforme Plano de Ação e Portaria n° 5802/2020, conforme descrito no 
presente� EDITAL� e� TERMO�DE� REFERÊNCIA;� em� favor� da� empresa� constante� no� relatório� de�
classifi�cação�anexado� ao�processo� licitatório,�adjudicando� em� favor� da�mesma� para� que� produza�
seus�efeitos�legais.�GABINETE�DO�PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�
17�de�dezembro�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�211/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica�o� processo� tramitou�e�seguiu�os� ditames�da� legislação�pertinente,�homologo�o� resultado�
da� licitação�na�modalidade�de�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�211/2021,� cujo�objeto�é�o�REGISTRO�
DE�PREÇOS,�pelo�período�de�12� (doze)�meses,�para�aquisição�de� café�e� açúcar��atendendo�as�
atividades� da� CAST,� FUNREBOM� e� das� Secretarias� Municipais� de� Saúde,� Desenvolvimento�
Ambiental�e�Saneamento,�Educação,�Segurança�e�Trânsito,�Assistência�Social�e�Proteção�a�Família,�
Desenvolvimento�Econômico�e�Tecnológico�de�Inovação�e�Turismo,�Infraestrutura�Rural,�Administração�
(Almoxarifado),�Juventude,�Políticas�para�Mulheres,�Esportes�e�Lazer,�Cultura,�Recursos�Humanos�e�
Gabinete�do�Prefeito,�Conselho�Tutelar�e�PROCON,sendo que para o Fundo Municipal de Assistência 
Social serão utilizados recursos do Ministério da Cidadania/Desenvolvimento Social, de acordo 
com Plano de Ação e Portaria nº 580/2020 e Medida Provisória nº 815/2017,conforme descrito 
no�presente�EDITAL�e�TERMO�DE�REFERÊNCIA;�em�favor�da�empresa�constante�no�relatório�de�
classifi�cação�anexado� ao�processo� licitatório,�adjudicando� em� favor� da�mesma� para� que� produza�
seus�efeitos�legais.�GABINETE�DO�PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�
25�de�novembro�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�212/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica�o� processo� tramitou�e�seguiu�os� ditames�da� legislação�pertinente,�homologo�o� resultado�
da� licitação�na�modalidade�de�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�212/2021,�cujo�objeto�é�a�aquisição�de�
Ar�condicionado�e�Cortinas�de�ar�(instalados),� fornecimento�de�material�e� insumos�correlatos�para�
atender� as� necessidades� da� sede� do� Núcleo� Municipal� de� Proteção� e� Defesa� do�Consumidor� -�
PROCON,conforme�descrito�no�presente�EDITAL�e�TERMO�DE�REFERÊNCIA;�em�favor�da�empresa�
constante� no� relatório� de�classifi�cação� anexado� ao� processo� licitatório,� adjudicando� em� favor� da�
mesma� para� que� produza� seus� efeitos� legais.� GABINETE� DO� PREFEITO� DO� MUNICÍPIO� DE�
TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�25�de�novembro�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�218/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica�o� processo� tramitou�e�seguiu�os� ditames�da� legislação�pertinente,�homologo�o� resultado�
da� licitação�na�modalidade�de�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�218/2021,�cujo�objeto�é�a�aquisição�de�
04� (quatro)�veículos�tipo�pick-up�4�portas�ano�mínimo�2021�modelo� 2021,�05� (cinco)�veículos� tipo�
passeio� hatch�ano� mínimo� 2021�modelo� 2021,�01� (um)� veículo� tipo� pick-up�a�diesel� ano�mínimo�
2021�modelo�2021,� 01� (um)�veículo� tipo�van� furgão�passageiro�teto� alto� com�capacidade�mínima�
15+1�passageiro/motorista�ano�mínimo�2021�modelo�2021,�01�(um)�veículo�tipo�sedan�ano�mínimo�
2021�modelo�2021,�todos�zero�quilômetros�para�a�Secretaria�da�Educação,�Secretaria�de�Habitação,�
Serviços�e� Obras�Públicas,�Secretaria� de� Infraestrutura�Rural,� conforme� especifi�cações� descritas�
no�Termo�de�Referência.�Aquisição�de�cesto�aéreo� isolado�(novo),�a�ser� instalado�no�veículo�frota�
917�Hyundai�HR�ano�2021/2022�da�Secretaria�de�Habitação,�Serviços�e�Obras�Públicas,conforme�
descrito� no� presente� EDITAL� e� TERMO� DE� REFERÊNCIA;� em� favor� da� empresa� constante� no�
relatório�de�classifi�cação�anexado�ao�processo�licitatório,�adjudicando�em�favor�da�mesma�para�que�
produza�seus�efeitos� legais.�GABINETE�DO�PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO,�Estado�do�
Paraná,�em�02�de�dezembro�de�2021.

TERMO�DE�HOMOLOGAÇÃO�DO�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�224/2021�
Considerando�a�decisão�da�comissão�julgadora;�considerando,�que�segundo�o�parecer�da�Assessoria�
Jurídica�o� processo� tramitou�e�seguiu�os� ditames�da� legislação�pertinente,�homologo�o� resultado�
da� licitação�na�modalidade�de�PREGÃO�ELETRÔNICO�N°�224/2021,�cujo�objeto�é�a�aquisição�de�
equipamentos� para� ampliação� de� Infraestrutura� de�Hiperconvergência� e� Solução� de� Replicação,�
Orquestração�e�Proteção�de�Dados�para�Ambientes�Virtuais,�para�Data�Centers�Principal�e�Disaster�
Recovery,�ampliação�de�solução�de�segurança�de�rede�e�solução�de�conexão�de�redes,�composta�de�
equipamentos de alta densidade modular e switches de alta capacidade para atender as demandas 
da�Secretaria�de�Educação�do�Município�de�Toledo,�conforme�descrito�no�presente�EDITAL�e�TERMO�
DE�REFERÊNCIA;�em�favor�da�empresa�constante�no�relatório�de�classifi�cação�anexado�ao�processo�
licitatório,�adjudicando�em� favor� da�mesma� para�que� produza�seus�efeitos� legais.�GABINETE�DO�
PREFEITO�DO�MUNICÍPIO�DE�TOLEDO,�Estado�do�Paraná,�em�08�de�dezembro�de�2021.

2º�SERVIÇO�DE�REGISTRO�DE�IMÓVEIS
COMARCA�DE�TOLEDO-PARANÁ

EDITAL�DE�INTIMAÇÃO

(NEGÓCIO�FIDUCIÁRIO)

O�Oficial�Titular�do�2º�Serviço�de�Registro�de�Imóveis�de�Toledo-PR,�nos�termos�do�art.�26�da�Lei

nº�9.514/97,�INTIMA:�VALDIR�MOFARDINI,�CPF�020.061.309-00�e�ELIANE�APARECIDA

NAVARENSKI�BEVILAQUA,�CPF�054.214.169-84,�a�comparecer�ao�2º�Serviço�de�Registro�de

Imóveis�de�Toledo,�sito�na�Rua�Independência,�1880,�Edifício�Aliança,�Centro,�entre�08:30�às�11:00

e�13:00�às�17:00�horas�dos�dias�úteis�de�segunda�a�sexta-feira;�ou�em�qualquer�agência�da�credora

Caixa�Econômica�Federal�-�CEF,�no�prazo�improrrogável�de�15�(quinze)�dias,�a�contar�deste�Edital,

para�PAGAMENTO�(purgação�da�mora)�dos�valores�devidos�em�atraso,�no�total�de�R$�3.970,57

(três�mil�novecentos�e�setenta�reais�e�cinquenta�e�sete�centavos),�bem�como�os�que�vencerem�até�a

data � do �pagamento, � acrescidos �das �despesas � legais,� convencionais, � contribuições �condominiais,

despesas �de� cobrança� e� intimação, � referente �ao �Instrumento �Particular �de�Compra� e�Venda�de

Terreno�e�Construção�e�Mútuo�com�Obrigações�e�Alienação�Fiduciária,�Carta�de�Crédito�Individual

- � FGTS � - � Programa � Minha � Casa, � Minha � Vida � - � com � Utilização � do � FGTS � dos

compradores/devedores�nº�855550869635,�fls.1�a�29,�com�caráter�de�Escritura�Pública,�na�forma�da

legislação�mencionada�no�contrato,�firmado�em�24/01/2011,�nesta�Cidade�de�Toledo-PR,�registrado

sob�os�R.1�e�R,2,�na�matrícula�nº�13.935,�deste�Ofício,�tendo�como�garantia�o�Lote�Urbano�nº�03,�da

Quadra�nº�46,�do�Loteamento�Central, �com�600,00m²,�situado�na�Rua�Belém,�em�São�Pedro�do

Iguaçu-PR,�com�área�construída�de�82,50m²,�sob�pena�de�vencimento�antecipado�de�toda�a�dívida�e

consolidação�da�propriedade�do�imóvel�em�seu�favor�da�Credora:�Caixa�Econômica�Federal�–�CEF,

com�imediata�execução�da�dívida�através�de�leilão�extrajudicial�do�imóvel.�Dado�e�passado�nesta

Cidade�de�Toledo-Pr,�em�04/01/2022.�Mauro�João�Matté.�Oficial�Titular.�

Para�consultar�a�autenticidade,�informe�na�ferramenta

aripar.org/e-validador�o�CNS:�08.022-6

e�o�código�de�verificação�do�documento:�JBA2XR

���������Consulta�disponível�por�30�dias

Documento Assinado Digitalmente
MAURO JOAO MATTE
CPF: 54364477915 - 04/01/2022

2º�SERVIÇO�DE�REGISTRO�DE�IMÓVEIS
COMARCA�DE�TOLEDO-PARANÁ

EDITAL�DE�INTIMAÇÃO

(NEGÓCIO�FIDUCIÁRIO)

O�Oficial�Titular�do�2º�Serviço�de�Registro�de�Imóveis�de�Toledo-PR,�nos�termos�do�art.�26�da�Lei

nº � 9.514/97, �INTIMA: �JUNIOR�GOMES �PANTRIGO, �CPF�038,566,699-30 � e � SOLANGE

SOARES�DA�SILVEIRA, �CPF�053,507,679-76, �a� comparecer � ao �2º �Serviço �de�Registro �de

Imóveis�de�Toledo,�sito�na�Rua�Independência,�1880,�Edifício�Aliança,�Centro,�entre�08:30�às�11:00

e�13:00�às�17:00�horas�dos�dias�úteis�de�segunda�a�sexta-feira;�ou�em�qualquer�agência�da�credora

Caixa�Econômica�Federal�-�CEF,�no�prazo�improrrogável�de�15�(quinze)�dias,�a�contar�deste�Edital,

para�PAGAMENTO�(purgação�da�mora)�dos�valores�devidos�em�atraso,�no�total�de�R$�7.488,11

(sete�mil,�quatrocentos�e�oitenta�e�oito�reais�e�onze�centavos),�bem�como�os�que�vencerem�até�a�data

do�pagamento,�acrescidos�das�despesas�legais,�convencionais,�contribuições�condominiais,�despesas

de�cobrança�e�intimação,�referente�ao�Contrato�de�Compra�e�Venda�de�Imóvel,�Mútuo�e�Alienação

Fiduciária � em � Garantia � no � Sistema � Financeiro � da � Habitação � - � Carta � de � Crédito � Individual

FGTS/Programa�Minha�Casa�Minha�Vida�- �CCFGTS/PMCMV�- �SFH�com�utilização�do �FGTS

do(s)�Devedor(es)�nº�8.4444.1185474-8,�págs.1�a�13,�com�caráter�de�Escritura�Pública,�na�forma�da

legislação �mencionada � no � instrumento, � firmado � em � 15/03/2016, � nesta � Cidade � de �Toledo-PR,

registrado�sob�o�R.1�e�R.2,�na�matrícula�nº�17.885,�deste�Ofício,�tendo�como�garantia�a�Unidade

Residencial � nº � 02, � com � área � total � construída � de � 69,98m², � do � Condomínio � RESIDENCIAL

GUATEMALA�II,�localizada�na�Rua�Guatemala�nº�147,�Centro,�em�Ouro�Verde�do�Oeste-PR,�sob

pena�de�vencimento�antecipado�de�toda�a�dívida�e�consolidação�da�propriedade�do�imóvel�em�seu

favor�da�Credora:�Caixa�Econômica�Federal�–�CEF,�com�imediata�execução�da�dívida�através�de

leilão�extrajudicial�do�imóvel.�Dado�e�passado�nesta�Cidade�de�Toledo-Pr,�em�04/01/2022.�Mauro

João�Matté.�Oficial�Titular.�

Para�consultar�a�autenticidade,�informe�na�ferramenta

aripar.org/e-validador�o�CNS:�08.022-6

e�o�código�de�verificação�do�documento:�B4XHB8

���������Consulta�disponível�por�30�dias

Documento Assinado Digitalmente
MAURO JOAO MATTE
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DECRETO Nº 006/2022  
Data: 07/01/2022 
Concede Férias aos servidores e dá outras 
providências. 
 

RENATO TONIDANDEL, PREFEITO DO 

MUNICIPIO DE SANTA LÚCIA � PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; 

 

D E C R E T A 

Art. 1º Considerando o que concerne o disposto do artigo 84 da Lei Municipal nº 

314/2009 (Plano de Carreira dos Servidores), concede aos servidores municipais, abaixo 

relacionados, férias normais com gozo de 30 dias consecutivos, compreendidas entre 10 de janeiro 

de 2022 a 08 de fevereiro de 2022, conforme segue: 

 

400-1 ALENCAR MARKENDORF Auxiliar de Serviço de Saúde Secretaria De Saúde 

468-1 JOCELIA MACHADO MARION Técnico de Higiene Dentaria Secretaria De Saúde 

634-1 ELISANGELA DOS SANTOS PERES Auxiliar de Serviço de Saúde Secretaria De Saúde 

441-1 VALDIR SCHWINN Motorista Secretaria De Saúde 

602-1 ROSANE SOUTHIER Auxiliar de Serviços Gerais Secretaria De Assistência Social 

262-1 SALETE GAIO Auxiliar Administrativo Secretaria De Administração 

328-1  CARLA PERONDI TONIDANDEL Professor Secretaria De Educação, Cultura e Esporte 

          
 
      

   Art. 2º.   Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lúcia, Estado do Paraná, 03 de janeiro de 

2022.  
 

 

                                                                
 

                                                                 
RENATO TONIDANDEL 

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 
Nº 3/2022

O MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA, entidade pública estabelecido na Rua do Rosário, nº 228, Centro,

Santa Lúcia - Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 95.594.776/0001-93, comunica que  realizará

licitação, na modalidade Pregão  Eletrônico do tipo Menor preço por lote , objetivando a  Contratação de

Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Re capagem, Vulcanização e Conserto de Pneus

das Máquinas pesadas , Caminhões e  Ônibus da Frota Municipal, de forma parcelada, de acordo com as

necessidades do Município, no valor máximo de  R$ 313.667,12 (Trezentos e Treze Mil, Seiscentos e

Sessenta e Sete Reais e Doze Centavos), por um período de 365 Dias, conforme especificaç ões constantes

do presente edital.

A sessão de processamento do presente  Processo Licitatório Pregão será realizado no site www.bll.org.br,

no 25 de janeiro de  2022, às  horas, e será processada/regida pela Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de

2002, Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores,

Lei complementa r 123/2006 (alterada pela Lei complementar 147/2014), Decreto Federal nº 10.024, de 20

de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 153, de 07 de julho de 2020, demais legislações e normas

regulamentares aplicáveis à espécie e às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos,

através do Departamento de Licitações e Contratos.

O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações e Contratos, localizado na sede da

Prefeitura Muncipal de Santa Lúcia, sito a Avenida do Rosário, 228, Paço Municipal - CEP: 85795000 -

Centro, Santa Lúcia/PR, das 07h30 às 11h30 horas e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, no site

www.bll.org.br, e também no site do Município - www.santalucia.pr.gov.br, no link - Licitações -

Transparência, bem como solicitado pelo  e-mail: compras@santalucia.pr.gov.br. Em caso de dúvidas, fone

(45) 3288-1144.

Santa Lúcia, Estado do Paraná, 07 de janeiro de 2022.

RENATO TONIDANDEL
Prefeito Municipal

DARCI CASTAGNETTI
Departamento de Transportes

LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ / PARANÁ HANDEBOL 

FUNDADA�EM�21�DE�MARÇO�DE�2001 /�44 9988 6768 
www.paranahandebollhpr.com / parana@paranahandebol.com.br 

Filiada à Confederação Brasileira de Handebol / CBHb 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2022 � PRESIDÊNCIA 

    O�Presidente�da�Liga�de�Handebol�do�Paraná/Paraná�Handebol�no�uso�de�suas�atribuições�estatutárias,�

e de acordo com o estatuto da entidade, CONVOCA os�Membros�Efetivos�Filiados�que�estão�em�pleno�gozo�dos�seus�

direitos, para Assembleia�Geral�Ordinária�Eletiva�que�se� realizará�no�dia�13�de�março�de�2022�as�11h00�em�primeira�

convocação�e�as�11h30�em�segunda�convocação,�no�Auditório da Prefeitura Municipal de Umuarama,�sito�à�Av.�Rio�

Branco,�n.�3717�� Cep.�87501-130�� Centro�Cívico,�na cidade de Umuarama�- Paraná, com a seguinte ordem para os 

trabalhos: 

a) Abertura�e�composição�da�mesa�responsável�pela�condução�dos�trabalhos; 

b) Eleição� por� votação� secreta� para� chapa� completa� conforme� determina� o� estatuto� da� entidade,� para� mandato�

compreendido�de�março�de�2022�a�fevereiro�de�2026; 

c) Dar�posse�aos�eleitos. 

    Por�meio�deste�fica�instituída�a�Comissão�Eleitoral�composta�pelos�seguintes�membros: 

• Presidente: MAURO JOSE ANSOLIN; 

• Membro: ESILO DE MELLO; 

• Membro: ELCIA REGIANI PICOLO; 

• Secretário: NATAL HENRIQUE VILELA. 

    O�cronograma�estabelecido�pela�Comissão�Eleitoral�para�a�execução�do�processo�eleitoral�seguirá�o�

seguinte: 

a) Até 18/01/2022 Divulgação� de� Regimento� Específico� para� o� Processo� Eleitoral� aprovado� pela� Comissão�

Eleitoral�e�Relação�dos�Votantes; 

b) Até 10/02/2022 Data�limite�para�inscrição�de�Chapa; 

c) Até 16/02/2022 Divulgação�no�site�da�LHPR/Paraná�Handebol�das�chapas�inscritas; 

d) 13/03/2022  Votação�secreta�e�presencial�na�Assembleia�Geral�Ordinária�Eletiva; 

e) 13/03/2022  Apuração�dos�votos,�divulgação�do�resultado�e�dar�posse�aos�eleitos; 

f) Até 18/03/2022 Data�limite�para�interposição�de�recurso. 

    As� inscrições�e� registro�de� chapas�deverão�ser� formalizadas� conforme� prevê�Estatuto�da� Entidade�

páginas�09,�10�e�11,�no�Título�III�� Do Processo Eleitoral�Artigos�26,�27,�28,�29,�30,�31,�e�32�(�2018_Estatuto Atualizado e 

Registrado - Assembleia Geral em 24/02/2018.pdf ),�através�de�requerimento�contendo�o�nome�completo�para�cada�cargo�

da�diretoria�e�devidamente�assinado�pelo�candidato�à�Presidência.�O�documento�deverá�ser�escaneado�e�enviado�para�o�

endereço�eletrônico�informado�abaixo�até�o�dia�10/02/2022 e a posterior em sua�forma�original�para�o�endereço�físico�da�

LHPR/Paraná�Handebol,�conforme�segue: 

E-mail: comissaoeleitoral@paranahandebol.com.br 

Endereço: LHPR/Paraná Handebol / Comissão Eleitoral - Rua�Ministro�Cirne�Lima,�4180,�Jardim�COOPAGRO,�CEP�

85.903-590,�Toledo�- Paraná. 

 
Toledo, 10 de janeiro de 2022. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

EXTRATO DE CONTRATOS – FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE 
TOLEDO

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�0074/2021
PARTES:�FUNDO�MUNICIPAL�DE�TRÂNSITO�DE�TOLEDO�e�a�empresa�C�JUNIOR�CAVALERI�
–�PRODUÇÕES�E�SERVIÇOS.�OBJETO:�REGISTRO�DE�PREÇOS,�pelo�período�de�12� (doze)�
meses, para fornecimento de uniformes, acessórios e materiais para curso de formação, para os 
servidores�integrantes�da�Guarda�Municipal�de�Toledo.�VALOR:�R$�6.335,00�(seis�mil�trezentos�e�
trinta�e�cinco�reais).�Ata�fi�rmada�em�07�de�outubro�de�2021,�oriundo�da�licitação�modalidade�Pregão�
Eletrônico�n.º�138/2021.

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�0076/2021
PARTES:�FUNDO�MUNICIPAL�DE�TRÂNSITO�DE�TOLEDO�e�a�empresa�JUSCILEI�MARCELO�
MUMBACH�05793444955.�OBJETO:�REGISTRO�DE�PREÇOS,�pelo�período�de�12�(doze)�meses,�
para fornecimento�de� ferramentas� e� afi�ns� para�uso�da� equipe� operacional� e� técnica� do� Fundo�
Municipal� de�Trânsito.� VALOR:�R$�790,00� (setecentos�e� noventa� reais).�Ata� fi�rmada� em� 21� de�
outubro�de�2021,�oriundo�da�licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�n.º�165/2021.

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�0077/2021
PARTES:�FUNDO�MUNICIPAL�DE�TRÂNSITO�DE�TOLEDO�e�a�empresa�XAVIER�COMÉRCIO�
DE�SOLDAS�LTDA.�OBJETO:�REGISTRO�DE�PREÇOS,�pelo�período�de�12�(doze)�meses,�para�
fornecimento�de�ferramentas�e�afi�ns�para�uso�da�equipe�operacional�e�técnica�do�Fundo�Municipal�
de�Trânsito.�VALOR:�R$�498,60� (quatrocentos�e�noventa�e�oito� reais�e�sessenta�centavos).�Ata�
fi�rmada�em�21�de�outubro�de�2021,�oriundo�da�licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�n.º�165/2021.

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�0079/2021
PARTES:� FUNDO� MUNICIPAL� DE� TRÂNSITO� DE� TOLEDO� e� a� empresa� GENÉSIO� JOSÉ�
ROEGELIN�E�CIA�LTDA.�OBJETO:�REGISTRO�DE�PREÇOS,�pelo�período�de�12�(doze)�meses,�
para�a�contratação�de�empresa�especializada�em�prestação�de�serviços�metalúrgicos�(conserto,�
produção� e/ou� instalação)� em� portas,� portões,� cremalheiras,� rampas,� corrimãos,� grades,� entre�
outros�relacionados,�nos�prédios�mantidos�pelo�Fundo�Municipal�de�Trânsito.�VALOR:�R$�12.189,70�
(doze�mil� cento�e�oitenta�e�nove� reais�e�setenta�centavos).�Ata�fi�rmada�em�03�de�novembro�de�
2021,�oriundo�da�licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�n.º�171/2021.

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�0080/2021
PARTES:�FUNDO�MUNICIPAL�DE�TRÂNSITO�DE�TOLEDO�e�a�empresa�ROEGELIN�MONTAGEM�
DE�ESTRUTURAS�METÁLICAS�LTDA.�OBJETO:�REGISTRO�DE�PREÇOS,�pelo�período�de�12�
(doze)�meses,�para�a�contratação�de�empresa�especializada�em�prestação�de�serviços�metalúrgicos�
(conserto,�produção�e/ou�instalação)�em�portas,�portões,�cremalheiras,�rampas,�corrimãos,�grades,�
entre� outros� relacionados,�nos�prédios�mantidos�pelo�Fundo�Municipal�de�Trânsito.�VALOR:�R$�
1.449,95�(um�mil�quatrocentos�e�quarenta�e�nove�reais�e�noventa�e�cinco�centavos).�Ata�fi�rmada�
em�03�de�novembro�de�2021,�oriundo�da�licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�n.º�171/2021.

ATA�DE�REGISTRO�DE�PREÇOS�Nº�0100/2021
PARTES:�FUNDO�MUNICIPAL�DE�TRÂNSITO�DE�TOLEDO�e�a�empresa�IDEAL�REFRIGERAÇÃO�
EIRELI.�OBJETO:�REGISTRO�DE�PREÇOS,�pelo�período�de�12� (doze)�meses,�para�prestação�
de serviços de manutenção (material e mão de obra) em aparelhos de ar condicionado modelos 
“janela” e “split”, exaustores, cortinas de ar e climatizadores.�VALOR:�R$�13.199,08�(treze�mil�cento�
e�noventa� e�nove� reais�e�oito�centavos).�Ata�fi�rmada�em�17�de�dezembro�de�2021,�oriundo�da�
licitação�modalidade�Pregão�Eletrônico�n.º�206/2021.


