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Edital
Edital 84/2018, de 17/08/2018

Edital de Classificação - Pregão Presencial nº 084/2018 - Sistema de Registro de Preços.

A Prefeitura Municipal de Pinhais, através da Pregoeira designada pelo Decreto nº 708/2018, tendo em vista o que consta do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 084/2018, que tem por objeto a 
"Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de roçada", leva ao conhecimento dos interessados o licitante declarado vencedor para o Item, conforme abaixo relacionados:
 
EMPRESA: A CAÇAMBA PINHAIS LTDA

Item Quant. Unidade Valor Unitário Valor Total 

Prestação de serviços de roçada 12.656.000 m² R$ 0,09 R$ 1.126.384,00

 
Vistas do processo poderão ser obtidas perante o próprio Pregoeiro/Equipe de Apoio, em dias de expediente normal, no horário compreendido das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
Pinhais, 17 de agosto de 2018.
Guilherme Kinceski de Carvalho
Pregoeiro

Edital 1/2018, de 17/08/2018

RESULTADO DE PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº 399/2018, considerando as disposições da Lei Municipal nº 1975/2018 e do Decreto 361/2018, torna público a QUALIFICAÇÃO do 
INSTITUTO CIVITAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, inscrito no CNPJ: 07.638.566/0001-92, como Organização Social no âmbito municipal, para o fim de, oportunamente, celebrar contrato de gestão para a gerência 
do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h. Vistas do processo poderão ser obtidas perante a própria Comissão, em dias de expediente normal, no horário 
compreendido das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas. Pinhais, 17/08/2018.
A Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº 399/2018, considerando as disposições da Lei Municipal nº 1975/2018 e do Decreto 361/2018, torna público a QUALIFICAÇÃO do 
INSTITUTO MÉDICO DE GESTÃO INTEGRADA - IMEGI inscrito no CNPJ 19.662.700/001-46, como Organização Social no âmbito municipal, para o fim de, oportunamente, celebrar contrato de gestão para a gerência do 
Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h. Vistas do processo poderão ser obtidas perante a própria Comissão, em dias de expediente normal, no horário 
compreendido das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas. Pinhais, 17/08/2018.
A Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº 399/2018, considerando as disposições da Lei Municipal nº 1975/2018 e do Decreto 361/2018, torna público a QUALIFICAÇÃO do 
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, inscrito no CNPJ: 09.268.215/0001-62, como Organização Social no âmbito municipal, para o fim de, oportunamente, celebrar contrato de gestão para a gerência 

INCS
Realce
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do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h. Vistas do processo poderão ser obtidas perante a própria Comissão, em dias de expediente normal, no horário 
compreendido das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas. Pinhais, 17/08/2018.

A Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, designada pelo Decreto nº 399/2018, considerando as disposições da Lei Municipal nº 1975/2018 e do Decreto 361/2018, torna público a QUALIFICAÇÃO do 
INSTITUTO DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E COMÉRCIO - ISEC, inscrito no CNPJ: 13.363.111/001-04, como Organização Social no âmbito municipal, para o fim de, oportunamente, celebrar contrato de gestão para a gerência 
do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h. Vistas do processo poderão ser obtidas perante a própria Comissão, em dias de expediente normal, no horário 
compreendido das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas. Pinhais, 17/08/2018.

Aviso de Licitação
Aviso de Licitação 5/2018, de 17/08/2018

Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 005/2018.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos, odontológicos, fonoaudiólogos, compressores de ar comprimido, autoclaves e 
condicionadores de vacinas, das unidades de saúde do município de Pinhais, com fornecimento das peças e demais componentes de reposição dos equipamentos que apresentarem danos, desgastes, quebras ou defeitos. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. VALOR MÁXIMO: R$ 630.600,00. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 06/09/2018, às 09:00 horas. EDITAL: Estará disponível aos interessados, no site 
http://www.pinhais.pr.gov.br, no link Licitações, do dia 20/08/2018 ao dia 04/09/2018. INFORMAÇÕES: poderão ser obtidas no site ou pelo telefone (041): 3912-5277, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. Pinhais, 
17/08/2018.

Aviso de Licitação 87/2018, de 17/08/2018

Aviso de Alteração de Edital e Reabertura de Prazo - Pregão Presencial nº 087/2018 - Sistema de Registro de Preços.

A Pregoeira designada pelo Decreto nº 708/2017, no uso de suas atribuições, torna público e para conhecimento dos interessados em participar da licitação em epígrafe, a qual tem por objeto a Aquisição de veículos, 
devendo ser a última atualização de cada modelo e versão, em design e itens de série, a serem utilizados na Prefeitura Municipal de Pinhais, que foram efetuadas alterações no edital. Diante das alterações referidas, fica 
designado o dia 03/09/2018, às 09:00 horas, no mesmo local mencionado anteriormente. VALOR MÁXIMO: R$ 989.987,69. O Edital alterado estará disponível aos interessados, no site http://www.pinhais.pr.gov.br no link 
Licitações, do dia 20/08/2018 ao 31/08/2018. INFORMAÇÕES: poderão ser obtidas no site ou pelo telefone: (41) 3912-5277, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. Pinhais, 17/08/2018.

Extrato
Extrato 562/2018, de 20/08/2018

Credenciamento de Instituição Financeira


