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A CMTU poderá efetuar a aquisição dos materiais através de outras modalidades licitatórias, garantido ao detentor do menor preço da Ata a igualdade 
de condições, em especial o preço. Vinculam-se a esta Ata todas as condições estabelecidas no Edital de licitação que a deu origem. 
 
Assinaturas: CMTU-LD: Marcelo Baldassarre Cortez - Dir. Presidente e Marcio Tokoshima - Dir. Adm./Financeiro. INCA – ESTRUTURAS METÁLICAS 
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA: Heber Santana Pontes/Sócio Administrador 
 Londrina, 06 de setembro de 2022. 

 
EXTRATOS 

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO n° 256/2022-FUL; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 401/2022-FUL; 
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de impressora jato de tinta Ecossolvente. 
RESULTADO: Em consonância com o relatório do Pregoeiro emitido pelo sistema do Banco de Leilões e Licitações – BLL, pertinente ao edital de 
Pregão Eletrônico N.º 195/2022-FUL, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei 8.666/93, ratifico o ato do Pregoeiro, que declarou o procedimento 
fracassado. Fica, portanto, EXAURIDA a presente Licitação.  
Londrina, 25 de agosto de 2022. Marcelo Baldassarre Cortez – Diretor Presidente – CMTU-LD.  

 
RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO n° 257/2022-FUL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 404/2022-FUL 
OBJETO: Registro de Preços para futura e fracionada prestação de serviços de desobstrução e limpeza de bocas de lobo, poços de visitação, trechos 
e ramais de galerias de águas pluviais de forma mecanizada e/ou manual.. 
LICITANTE VENCEDORA: AR Construtora de Obras Eireli  – CNPJ 30.406.445/0001-37. 

LOTE – único 

Objeto: Registro de Preços para futura e fracionada prestação de serviços de desobstrução e limpeza de bocas de lobo, poços de 
visitação, trechos e ramais de galerias de águas pluviais de forma mecanizada e/ou manual. 

Item Especificação Qtd. Und. 
Preço 

Unitário 
Preço Total 

1 

Desobstrução e limpeza de bocas de lobo, poços de visitação de 
águas pluviais de forma mecanizada ou manual, sendo a mecanizada 
com utilização de caminhão de sucção e hidrojateamento e a manual 
quando quaisquer objetos não possam ser sugados pelo equipamento 

do caminhão de sucção. 

16.800 Unidade R$   89,54 R$ 1.504.272,00 

2 
Desobstrução e limpeza de tubulação de trechos e ramais de galerias 
de águas pluviais, com utilização de caminhão de hidrojateamento e 

sucção. 
446.000 Metro linear R$    5,24 R$ 2.337.040,00 

3 
Taxa de destinação ambiental de resíduos de desobstrução e limpeza 

de galerias pluviais. 
6.000 M3 R$   29,63 R$    177.780,00 

TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$ 4.019.092,00 

 
A licitação foi concluída com o valor total de R$ 4.019.092,00 (quatro milhões dezenove mil e noventa e dois reais). 
Londrina, 12 de setembro de 2022. Marcelo Baldassarre Cortez – Diretor Presidente – CMTU-LD. 

 
CODEL – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA 

EDITAL 
COMISSÃO DE SELEÇÃO - EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 2/2018 
 
Nos termos do Edital de Chamamento Público para apresentação de Soluções Inovadoras n.º 2/2018, a Comissão de Seleção informa a aprovação 
do projeto Infiltrador da AcquaConte Soluções Hídricas Sustentáveis, proposto pela empresa CONTE & SILVA LTDA para teste no município de 
LONDRINA junto à Prefeitura Municipal de Londrina / Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, conforme reunião realizada em 29/08/2022. 
 
Comissão de Seleção: 
 
Roberto Moreira de Oliveira – CODEL 
Gustavo Ishikawa – SEBRAE 
Silvana Mali Kumura – SENAl 

 
PROCON – NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 

DO CONSUMIDOR 
EDITAIS 

EDITAL nº 173/2022 – PROCON-LD        
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PROCON-LONDRINA, sito à Rua Piauí, nº 1117, Centro, nesta cidade, através de seu Diretor Executivo, Thiago Mota Romero, com fundamento no 
Artigo 42, Parágrafo 2º do Decreto nº 2.181/97, faz saber que perante esse órgão, tramita processo administrativo sob o nº 2208004400100499301, 
tendo como Consumidor(a) Antonio [omissis], inscrito(a) no CPF/MF sob nº 055.xxx.xxx-00, e Fornecedor  F BRAZ MENDES NEGOCIOS DIGITAIS 
(BRZ NEGOCIOS DIGITAIS), inscrito no CNPJ nº 42.929.632/0001-84, pelos fatos a seguir relatados: 
“Relato: 
O consumidor, devidamente qualificado, comparece diante este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor para relatar que dia 04/06/2022, realizou 
uma compra online junto ao fornecedor Tiggo Shop Loja, de um Esguicho de Alta Pressão, no valor de R$ 99,90, valor esse que foi pago mediante 
pagamento em boleto, (cód. de barras: 23793.38029 60998.202596 77006.333304 8 90110000009990), através do BANCO BRADESCO S.A.; 
Ocorre que, segundo relata o consumidor, o pagamento foi realizado, tendo como beneficiário o MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, 
no entanto, verificou o requerente que o pagamento foi encaminhado para outro, beneficiário final, de nome Pedro Nobre, que o consumidor alega 


