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AVISO DE LICITAÇÃO Nº 254/2021
Objeto: Execução de obra para interligação de Decantador Modular, construção 
de casa de química e de 4 leitos de secagem na Estação de Tratamento de Esgoto 
do município de Nova Aurora, com fornecimento total de materiais, conforme 
detalhado nos anexos do edital. Recursos: Próprios. Abertura da Licitação: 11h 
do dia 25/8/2021. Informações complementares: Podem ser obtidas na Sanepar 
à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 - Curitiba/PR, Fone (41)3330-3204, ou pelo 
site http://licitacao.sanepar.com.br/.

Priscila Marchini Brunetta
Diretora Administrativa

118250/2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1402/21
Objeto: Aquisição de composto massa de aço com resinas epóxi em embalagem de 
370 gramas e endurecedor catalisador em embalagem de 80 gramas, desengraxante 
Jimo M (embalagem com 18,0 litros), desengraxante natural para limpeza de 
mãos - uso especifi co para sujidades medias como graxas e óleos (emb. 1.200 ml), 
desengraxante solúvel para serviços pesados modelo fl icket 50l, graxa especial 
de alta performance para decanters, graxa lubrifi cante a base de poliureia, graxa 
lubrifi cante a base sabão de lítio (embalagem 1,0 kg), graxa lubrifi cante molykote 
br-2 - embalagem com 1,0 quilo, graxa sintética para lubrifi cação e proteção de 
rolamentos e mancais temperaturas elevadas a base de óleo sintético e complexo de 
lítio emb. 1 kg, selante a base de borracha silicone incolor bisnaga com 50 g, vaselina 
solida. Recursos: Próprios. Limite de Acolhimento de Propostas: 13/08/21 às 
08h00. Data da Disputa de Preços: 13/08/21 às 10h00, por meio de sistema 
eletrônico no site http://www.licitacoes-e.com.br. Informações Complementares: 
Podem ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba/PR, 
Fones (41)3330-3910/3330-3128 ou no site acima mencionado.

Priscila Marchini Brunetta - Diretora Administrativa

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1413/21
Objeto: Aquisição de registro gaveta FD com cunha elástica, válvula borboleta 
biexcêntrica , válvula borboleta concêntrica, válvula retenção portinhola única FD 
tipo wafer, ventosa FD tríplice função automática combinada alto desempenho. 
Recursos: Próprios. Limite de Acolhimento de Propostas: 13/08/21 às 08h00. 
Data da Disputa de Preços: 13/08/21 às 10h00, por meio de sistema eletrônico 
no site http://www.licitacoes-e.com.br. Informações Complementares: Podem 
ser obtidas na Sanepar, à Rua Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba/PR, Fones 
(41)3330-3910/3330-3128 ou no site acima mencionado.

Priscila Marchini Brunetta - Diretora Administrativa

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1418/21
Objeto: Aquisição de estação elevatória de esgoto compacta vazão até 5,0 l/s altura 
manométrica 42 a 45 mca prof. elevatória 4,0m. Recursos: Próprios. Limite de 
Acolhimento de Propostas: 13/08/21 às 08h00. Data da Disputa de Preços: 
13/08/21 às 14h00, por meio de sistema eletrônico no site http://www.licitacoes-e.
com.br. Informações Complementares: Podem ser obtidas na Sanepar, à Rua 
Engenheiros Rebouças, 1376 – Curitiba/PR, Fones (41)3330-3910/3330-3128 ou 
no site acima mencionado.

Priscila Marchini Brunetta - Diretora Administrativa
118219/2021

AVISO DE REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 227/2021

Objeto: Elaboração de projeto básico hidráulico com básicos complementares 
para ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Teixeira 
Soares, conforme detalhado nos anexos do edital. Tendo em vista o interesse 
da administração, conforme publicado na Imprensa Ofi cial e site desta Cia. em 
22/7/2021, sem qualquer oposição dos interessados, declaramos o processo em 
epígrafe revogado, nos termos do disposto no Art.62 da Lei nº 13.303/16.

Priscila Marchini Brunetta
Diretora Administrativa

118226/2021

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – I do RILC – Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, nº 7457/2021, 
Contratação consiste na elaboração de sondagens SPT na área da ETE, no município 
Guarapuava - localidade da Palmeirinha - SES. Contratada GEOAZIMUTE 
SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA, valor R$ 11755,38, contrato nº 44140, 
data de assinatura 06/07/2021.

118225/2021

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
torna pública a contratação nos termos do Art. 149 do RILC – Inexigibilidade 
de Licitação por inviabilidade de competição, nº 6681/2021, SERVIÇO DE 
REFORMA, DECANTER CENTRÍFUGO MARCA PIERIALISI, MOD. FP 500/2, 
NS: B0916, PAT.041982 GRPG-207, PONTA GROSSA, ETE-02 SSE 19718 DCA 
17968. Contratada PIERALISI DO BRASIL LTDA, valor R$ 72917,86, contrato 
nº 43861, data de assinatura 08/07/2021.

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
torna pública a contratação nos termos do Art. 149 do RILC – Inexigibilidade 
de Licitação por inviabilidade de competição, nº 7722/2021, SERVIÇO DE 
REFORMA EM INVERSORES MARCA SCHINEIDER, MODELO, NS, PAT., 
LOCALIDADE, SSE, DCA CONFORME CADA ITEM, NF 4996. Contratada 

Defensoria Pública do Estado 

Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 013/2021 - DPPR 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lenços umedecidos em álcool 
isopropílico a 70%, para uso dos servidores da Defensoria Pública do Estado do 
Paraná. 
Data da sessão: 13/08/2021. 
Horário de abertura das propostas: 13:45 horas. 
Horário de início da disputa: 14:30 horas.  
Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br (ID: 886627).  
Acesso ao edital: www.defensoriapublica.pr.def.br, 
www.comprasparana.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
 118168/2021

RKF NOBREAKS EIRELI - ME, valor R$ 57551,80, contrato nº 44504, data de 
assinatura 19/07/2021.

118262/2021

RETIFICAÇÃO DE RESULTADO
PREGAO ELETRÔNICO N. 1268/21

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
A GERENCIA DE AQUISIÇÕES - GAQS publica a retifi cação do resultado da 
licitação supracitada, conforme publicado no jornal Diário Ofi cial do Paraná - Edição 
nº10985, do dia 29/07/2021, sendo alterado o resultado do lote a seguir:
LOTE 02
RESULTADO ANTERIOR: 
EMPRESA VENCEDORA – VWS BRASIL LTDA / R$ 110.000 itens 02 e 03.
RESULTADO ATUAL

LOTE FRACASSADO – PREÇOS INCOMPATIVEIS.
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES – GAQS

118554/2021

Conselhos 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ
INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA

A Comissão de Ética Profi ssional do Conselho Regional de Farmácia do Estado 
do Paraná, por seu Presidente, no uso de suas atribuições, NOTIFICA RICARDO 
CARNEIRO SOUTO, CRF 30.670, do seu enquadramento em Processo Ético 
Disciplinar por infração aos artigos 6º, 12 inciso XIII, 14 inciso V, do anexo I da 
Resolução 596/2014 do Conselho Federal de Farmácia, incidindo, em tese, nas 
penas descritas no artigo 8° incisos X e XI do anexo III da mesma Resolução e na 
forma do artigo 30 da Lei nº 3.820/60, intimando-o a comparecer em audiência 
no dia 25/08/2021 às 20h30min, na Seccional do CRF em Cascavel–PR, situado 
à Rua Souza Naves, 3.983 - Salas 403 e 404, CEP 85810-070, para prestar 
depoimento, visando a apuração dos fatos. É facultado vir acompanhado(a) de 
seu procurador devidamente constituído, entretanto, registre-se que as declarações 
deverão ser prestadas pessoalmente. Notifi camos do direito de arrolar até 03 (três) 
testemunhas na sua defesa prévia, cujos nomes e endereços completos devem 
ser apresentados em 10 (dez) dias anteriores à data de audiência. As testemunhas 
deverão obrigatoriamente comparecer no mesmo dia da audiência de V.S., 
independentemente de intimação, fi cando desde já ciente de que a convocação 
será de sua responsabilidade. Informamos que os autos do processo contendo o 
detalhamento dos fatos encontram-se a disposição no CRF, facultando-lhe a obtenção 
de cópias mediante pagamento de taxa respectiva. Cientifi camos que a audiência 
ocorrerá de acordo com os protocolos sanitários, sendo obrigatório comparecer no 
horário marcado, utilizando de máscara e respeitando-se o distanciamento social. 
Por fi m, caso Vossa Senhoria não compareça ao local, no dia e hora marcados para 
prestar depoimento sem justifi cativa plausível será declarado(a) revel, podendo, 
porém, intervir em qualquer fase do processo, conforme artigo 17 do anexo II da 
Resolução 596/14 do CFF. 
Cascavel, 29 de julho de 2021.

Rodemar Varizi - Presidente da Comissão de Ética do CRF-PR
118280/2021

PORTARIA Nº 1779/2021
A Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, CRF-PR, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Lei n. 3.820/60 
e do Regimento Interno do CRF-PR, RESOLVE: Art 1º DESIGNAR o empregado 
Sanderval Maia dos Santos, para exercer a função de Encarregado pelo Tratamento 
de Dados Pessoais do CRF-PR (DPO-Data Protection Offi  cer), nos termos dos 
artigos 5º, inciso VIII, 23, inciso III e 41 da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Art 2 º As atividades do encarregado consistem 
em: I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos 
e adotar providências; II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar 
providências; III - orientar os empregados e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e IV - executar 
as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas 
complementares. § 1º Para cumprimento das atribuições estabelecidas neste artigo, 
o encarregado poderá solicitar, quando necessário, apoio aos departamentos do 
CRF-PR, no âmbito das competências institucionais. Art. 3º O Encarregado pelo 
tratamento de Dados Pessoais desempenhará as suas atividades sem prejuízo das 
atribuições pertinentes ao seu cargo. 2 - A presente Portaria entrará em vigor a partir 
da data de sua publicação. Curitiba, 28 de julho de 2021. 

Mirian Ramos Fiorentin – Presidente do CRF-PR
118252/2021
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