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IPEM

AVISO
TOMADA DE PREÇO IPEM-PR n°002/2014.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, CPL, do Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado do Paraná, IPEM-PR, TORNA PÚBLICA que na data 
de 24/04/2014 às 14 (quatorze) horas, na sua Regional localizada, na Avenida 
das Maritacas, n°1.400, Bairro Indusville, na cidade de Londrina–PR, realizará 
Licitação, Modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, Processo 
nº 13.116.984-1/2014. OBJETO: Prestação de Serviço de Engenharia, visando a 
execução de obra de acessibilidade. O EDITAL e seus Anexos estarão disponíveis 
na internet, através do site www.ipem.pr.gov.br, link “Licitação”. Telefones: (41) 
3251-2200 e (41) 3251-2258.

Curitiba, 04 de abril de 2014.
José Carpes

Presidente da CPL - IPEM-PR
 R$  120,00 - 29846/2014
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EDITAL 005/2014 
  A JUCEPAR, em respeito ao contido no art. 31 de Lei 
8934/94 e art. 75 do Decreto 1800/96, nos termos da Resolução JCP nº 
001/2013, vem informar que os atos decisórios dos processos empresariais 
julgados no período de 1º de fevereiro de 2014 a 31 de março de 2014, 
encontram-se publicados em seu portal eletrônico, disponível em  
www.juntacomercial.pr.gov.br 

   
                                         Publique-se.                 
                                         Curitiba, 02 de abril de 2014. 
                                         Ardisson Naim Akel 
                                               Presidente 
 
 
 
 
 

 R$  72,00 - 29691/2014

UEL

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA
EDITAL No 4/2014 - PROAF/DM 

OBJETO: Contratação de serviço técnico de engenharia e arquitetura para 
elaboração e fornecimento de serviços, projetos executivos e projetos 
complementares de: SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO, 
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL – FUNDAÇÕES E 
SUPERESTRUTURA – EM CONCRETO ARMADO, PROJETO 
EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, PROJETO 
EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO DE 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS E DRENAGEM, PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÂO 
CONTRA INCÊNDIO, PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, PROJETO 
EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, TELEFONIA E 
ALARME, PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNICA, PROJETO 
EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, PROJETO EXECUTIVO 
DE INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, PROJETO EXECUTIVO DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL, PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO, 
PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO, INCLUINDO O DE 
INSTALAÇÕES DE COZINHA INDUSTRIAL, DETALHAMENTO, 
ACESSIBILIDADE E COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE 
PROJETOS E SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, para obra do RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO no Hospital Universitário - HU, com área estimada em 
1.648,11 m², no município de Londrina, Paraná. A Universidade Estadual de 
Londrina, através da Diretoria de Material, comunica que houve alteração no 
item 5, subitem 5.2.2 “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA”, alínea “d” do Edital, 
que passa a ter a seguinte redação:

d) Acervo técnico dos profissionais integrantes da equipe técnica, expedido 
pelo CREA ou CAU, referente à execução de no mínimo 1 (um) PROJETO 
DE CADA ESPECIFICIDADE constante na presente CONCORRÊNCIA, 
com área igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento), conforme quadro 
constante do ANEXO V, à exceção dos projetos de climatização, 
impermeabilização, Luminotécnica, Comunicação Visual e Paisagismo,
serviços de sondagem de reconhecimento de solo e de compatibilização de 
projetos e serviços, para os quais não serão exigidos acervos. 

Salientamos que a data e o horário de Abertura do certame não sofrerão 
alteração, tendo em vista que a retificação do item não interfere na formulação 
de propostas. Este comunicado se encontra disponibilizado no site 
www.sistemasweb.uel.br/, afixado no Quadro de Editais desta Diretoria e será 
publicado em 07 de abril de 2014 na Imprensa Oficial do Estado do Paraná e 
Jornal local. As demais condições permanecem inalteradas. Londrina, 03 de abril 
de 2014. Marco Aurélio Francisco Mafra - Diretor de Material - Hideaki Wilson 
Takahashi - Pró-Reitor de Administração e Finanças.  

 R$  288,00 - 29261/2014

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Os preços registrados estão disponíveis no site www.uel.br/licitacoes 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 063/14 
OBJETO: Materiais de limpeza. 
Pregão Presencial: 71/13-HU 
VALIDADE: 12 meses 
Com efeitos à partir de 03/04/2014. 

 R$  48,00 - 29376/2014

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 251/14 
CONTRATADA: Biomedical Prod. Cient. Médicos e Hospitalares Ltda  
OBJETO: Pulseiras e lacres plásticos para identificação. 
Dispensa de Licitação nº 528/13-HU.  
Valor: R$ 30.061,00 
Assinantes: Margarida F. F. Carvalho e Priscila Glece.  

 R$  48,00 - 29530/2014
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 R$  216,00 - 30115/2014

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA
EDITAL No 4/2014 - PROAF/DM 

OBJETO: Contratação de serviço técnico de engenharia e arquitetura para 
elaboração e fornecimento de serviços, projetos executivos e projetos 
complementares de: SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO, 
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL – FUNDAÇÕES E 
SUPERESTRUTURA – EM CONCRETO ARMADO, PROJETO 
EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, PROJETO 
EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO DE 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, APROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS E DRENAGEM, PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÂO 
CONTRA INCÊNDIO, PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, PROJETO 
EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, TELEFONIA E 
ALARME, PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNICA, PROJETO 
EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, PROJETO EXECUTIVO 
DE INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, PROJETO EXECUTIVO DE 
COMUNICAÇÃO VISUAL, PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO, 
PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO, INCLUINDO O DE 
INSTALAÇÕES DE COZINHA INDUSTRIAL, DETALHAMENTO, 
ACESSIBILIDADE E COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE 
PROJETOS E SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, para obra do RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO no Hospital Universitário - HU, com área estimada em 
1.648,11 m², no município de Londrina, Paraná. A Universidade Estadual de 
Londrina, através da Diretoria de Material, comunica que houve alteração no 
item 5, subitem 5.2.2 “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA”, alínea “d” do Edital, 
que passa a ter a seguinte redação:

d) Acervo técnico dos profissionais integrantes da equipe técnica, expedido 
pelo CREA ou CAU, referente à execução de no mínimo 1 (um) PROJETO 
DE CADA ESPECIFICIDADE constante na presente CONCORRÊNCIA, 
com área igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento), conforme quadro 
constante do ANEXO V, à exceção dos projetos de climatização, 
impermeabilização, Luminotécnica, Comunicação Visual e Paisagismo,
serviços de sondagem de reconhecimento de solo e de compatibilização de 
projetos e serviços, para os quais não serão exigidos acervos. 

Salientamos que a data e o horário de Abertura do certame não sofrerão 
alteração, tendo em vista que a retificação do item não interfere na formulação 
de propostas. Este comunicado se encontra disponibilizado no site 
www.sistemasweb.uel.br/, afixado no Quadro de Editais desta Diretoria e será 
publicado em 07 de abril de 2014 na Imprensa Oficial do Estado do Paraná e 
Jornal local. As demais condições permanecem inalteradas. Londrina, 03 de abril 
de 2014. Marco Aurélio Francisco Mafra - Diretor de Material - Hideaki Wilson 
Takahashi - Pró-Reitor de Administração e Finanças.  

IPCE

INSTITUTO PARANAENSE DE CIENCIA DO ESPORTE – IPCE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2014 
Processo n° 13.082.103-0 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de fornecimento de refeições, para atender os atletas 
participantes dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná, no ano de 
2014, conforme especificações técnicas e exigências mínimas 
contidas no presente edital.  
DATA DA ABERTURA: 22 de abril de 2014
HORA: 10h00 Horário de Brasília 
VALOR MÁXIMO: R$ 14.999.542,59 (quatorze milhões novecentos e 
noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta 
e nove centavos).  
Os interessados em participar da presente licitação poderão RETIRAR 
O EDITAL e seus Anexos no Departamento de Licitações do 
IPCE/SEET, situada na Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, nº 1020, 
Bairro Capão da Imbuia, Curitiba - PR, CEP 82.810-400. O interessado 
deverá agendar a visita pelo telefone (41) 3361-7700, sendo que o 
material será disponibilizado por meio impresso, sendo assim cobrada 
uma taxa de impressão de R$ 20,00 (vinte reais) pelo IPCE ou em 
mídia eletrônica com capacidade mínima de 2gb (Dois Giga Bytes), que
será disponibilizado pelo interessado. Também estará disponível no 
site www.comprasparana.pr.gov.br isentando assim, os interessados do 
pagamento de qualquer valor ao IPCE referente à retirada do edital 
nestas duas modalidades eletrônicas. 

Curitiba, 04 de abril de 2014. 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

 R$  192,00 - 30304/2014
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