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Priscila Marchini Brunetta - Diretora Administrativa
90647/2022

ACompanhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – II do RILC – Dispensa de
Licitação em Razão do Valor para Compras e Serviços, exceto os de engenharia,
nº 9417/2022, Contratação - EM88 - Reforma de esteira e rosca transportadora
de lodo - Guarapuava ETE03 - GRGA. Contratada PESADA COM. E SERV.
MECANICOS E MANUTENCOES LTDA, valor R$ 6800,00, contrato nº 49770,
data de assinatura 01/08/2022.

ACompanhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – II do RILC – Dispensa de
Licitação em Razão do Valor para Compras e Serviços, exceto os de engenharia,
nº 9456/2022, EM082 -Contratação de Serviço para recuperação e montagem
de 02 conjuntos girantes KSB - EEB-02 (Pitangui) - PONTA GROSSA (rev.01).
Contratada RETKO&RETKO LTDA, valor R$ 30580,00, contrato nº 49763, data
de assinatura 01/08/2022.

90599/2022

ACompanhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – II do RILC – Dispensa de
Licitação em Razão do Valor para Compras e Serviços, exceto os de engenharia, nº
9014/2022, Contratação de serviço de informática especializada em robôs jurídicos
para captura e envio de informações no ambiente forense da rede mundial web.
Contratada OYSTR SISTEMAS DE INFORMATICALTDA, valor R$ 49950,00,
contrato nº 49817, data de assinatura 12/08/2022.

90886/2022

ACompanhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação,
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – II do RILC – Dispensa de
Licitação em Razão do Valor para Compras e Serviços, exceto os de engenharia,
nº 9957/2022, Contratação de empresa especializada para serviços de precicação
de postos de vigilância ostensiva para a Sanepar. Contratada VTC - TREVISAN
CONSULTORIALTDA, valor R$ 20000,00, contrato nº 49897, data de assinatura
16/08/2022.

90806/2022

RESULTADO DALICITAÇÃO 275/2022
A Comissão de Licitação designada por resolução torna público, para o
conhecimento dos interessados, o que segue:
Preço máximo da licitação: R$ 1.184.113,85
Classicação:
1ª) Avana Engenharia Ltda. R$ 979.990,00;
2ª) Angaí Engenharia e Empreendimentos Ltda. R$ 980.000,00;
3ª) ProtegeManutenção Industrial Ltda. R$ 997.292,24;
4ª) Fernandes & Fernandes Locações Ltda. R$ 1.006.496,72;
5ª) VR Demolidora Ltda. R$ 1.010.000,00;
6ª) Podolak Serviços de Saneamento Ltda. R$ 1.136.000,00.
A Comissão de Licitação decide considerar a empresa Avana Engenharia Ltda.
habilitada, tendo em vista o atendimento a todos os critérios estabelecidos pelo
Edital, e a declara vencedora da licitação.
O inteiro teor daAta de Julgamento está disponível na internet, no site da Sanepar.
(http://licitacoes.sanepar.com.br).Abre-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis,
conforme determina a legislação vigente.

Lucas Paulino da Silva
Presidente da Comissão de Licitação

90608/2022

SétimoTermo de Compromisso e Responsabilidade com oMunicípio de Ivaiporã,
comContrato de Programa nº 116/2014, vigente até 10/07/2044. Objeto: Estabelecer
as condições para a melhoria do sistema de abastecimento de água na comunidade
rural de Cruzeirinho no município de Ivaiporã, através de trabalhos em regime
de parceria. Prazo de execução: 12 meses. Assinatura: 29/06/2022. Valor do 7º
TCR: R$75.393,95.

91145/2022

Coordenadoria Estadual da 
Defesa Civil 

COORDENADORIAESTADUALDADEFESACIVIL
Despacho do Coordenador Estadual Nº047/2022

Protocolo nº: 19.227.854-6
1. AUTORIZO, com fulcro no teor da Informação nº 051/2022 – AT/CEDEC,
a aquisição de 01 (um) veículo tipo furgão, com as especicações do Lote 8 do
Pregão Eletrônico nº 777/2021, a m de atender as necessidades da Coordenadoria
Estadual da Defesa Civil, junto à empresa RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ
nº 00.913.443/0001-73, vencedora do lote 8 do PR nº 777/2021, no valor de
R$ 223.291,10 (duzentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e um reais e dez
centavos).
2. Publique-se e encaminhe-se àAssessoria Técnica da Coordenadoria Estadual da
Defesa Civil para providências.

Curitiba, em 18 de agosto de 2022.
CEL. QOBM FERNANDO RAIMUNDO SCHUNIG,

COORDENADOR ESTADUALDADEFESACIVILDO PARANÁ.
91178/2022

Conselhos 

DELIBERAÇÃO Nº 1020/2022
Revoga a Deliberação n. 849/2015 que dispõe sobre critérios para habilitação
de Farmacêuticos em saúde estética e atuação em procedimentos invasivos não
cirúrgicos em estabelecimentos que executam atribuições ans. O Conselho
Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere
a Lei n. 3.820 de 11 de Novembro de 1960, o Regimento Interno do CRF-PR e por
seu Plenário reunido em 22 de julho de 2022, Considerando a suspensão dos efeitos
da Resolução CFF nº 573/2013 em razão da decisão proferida nos autos 0061755-
88.2013.4.01.3400 e, Considerando que os critérios para habilitação em estética
estão devidamente regulamentados na Resolução CFF 616/2015, DELIBERA:
Art. 1º. Fica revogada a Deliberação n. 849/2015, que dispõe sobre critérios para
habilitação de Farmacêuticos em saúde estética e atuação em procedimentos
invasivos não cirúrgicos em estabelecimentos que executam atribuições ans.
Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Curitiba, 23
de agosto de 2022.

Márcio Augusto Antoniassi / Presidente do CRF-PR
91265/2022
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