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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2021 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPPR), órgão público estadual 

independente, inscrita no CNPJ sob o nº 13.950.733/0001-39, sediada na Rua Mateus Leme, 

nº 1908, Centro Cívico, Curitiba-PR, neste ato representada pelo(a) Defensor(a) Público(a)-

Geral do Estado do Paraná, Dr(a). Eduardo Pião Ortiz Abraão, portador(a) da Cédula de 

Identidade inscrita no Registro Geral sob o nº 4.543.573-3 SSP/SP, inscrito(a) no CPF/MF 

nº 650.586.239-00, considerando o julgamento da licitação nº 003/2021 (Protocolo nº 

16.687.633-8) na modalidade Pregão Eletrônico, cujo resultado fora homologado em 

26/04/2021 (DIOE/PR nº 10920, de 27/04/2021), RESOLVE registrar os preços das 

empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com as classificações por elas 

alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo às condições previstas no edital e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços é a aquisição de termômetros digitais 

infravermelhos sem contato, para uso nas Sedes da Defensoria Pública do Estado do Paraná, 

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 

preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram e vinculam este instrumento, 

independente de transcrição. 

 

2. FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS 

2.1. O preço registrado unitário e total, as especificações do objeto, a quantidade, 

fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 

 

Lote Item Especificação Técnica 
Marca / 

Modelo 
Quant. 

Valor 

Unitário 

01 01 

Termômetro digital infravermelho sem 

contato.  

Projetado especificamente para utilização 
na testa, capaz de medir a temperatura 
corporal das pessoas (adulto e infantil) 
através da detecção da intensidade da luz 
vermelha.  

 

Especificações técnicas: 

Exatidão +-3% (0,3ºC); display de vidro 
LCD com retroiluminação; distância do alvo: 
mínimo de 3 cm. Leitura em até 5 
segundos. 

Deverá ser fornecido o aparelho com as 

pilhas e/ou baterias. 
Garantia mínima: 12 meses.  

Observação: os equipamentos deverão vir 
acompanhados de catálogo e/ou manual de 
instrução. 

QUANTUM 

BO HUI 

MOD: T-168 

72 R$ 83,19 

VALOR TOTAL DO LOTE 01 

R$ 5.989,68 (Cinco mil, 

novecentos e oitenta e nove reais 

e sessenta e oito centavos) 

 

EMPRESA: MARKUS EDUARDO FRANCA DA CRUZ LTDA 
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DENOMINAÇÃO SOCIAL: MJK LICITACAOES 

INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: IE – 90.835.539-33 

CNPJ: 35.759.995/0001-53 

ENDEREÇO: Rua Jose Gomes de Abreu, 513 – Capão Raso – Curitiba/PR 

E-MAIL: mjkcomercial01@gmail.com 

TELEFONE:(41) 3224-1566 

RESPONSÁVEL: MARKUS EDUARDO FRANÇA DA CRUZ (RG: 9.929.396-9/CPF: 058.964.349-52) 

BANCO, AGÊNCIA E CONTA PARA PAGAMENTO: Banco Itaú Agencia: 4685 C/C: 08958-5 

 

2.1.1. Consoante o procedimento licitatório que deu origem a presente Ata, ficou 

classificado em primeiro lugar: 

 

Fornecedor: MARKUS EDUARDO FRANCA DA CRUZ LTDA (CNPJ: 35.759.995/0001-53) 

 

2.1.2. Restaram classificados em segundo e terceiro lugares, respectivamente: 

 

Fornecedor: --------------------- 

 

Fornecedor: --------------------- 

 

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 

publicação no Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná (DIOE). 

 

4. ENTREGA, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO 

4.1. Os critérios de entrega, fiscalização e recebimento estão previstos no corpo do edital e 

no termo de referência (Anexo I). 

 

5. FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 

no termo de referência (Anexo I). 

 

6. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

6.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser alterados em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens 

registrados. 

6.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a 

redução dos preços. 

6.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso 

assumido, podendo a DPPR convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas 

condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a Ata de Registro de 

Preços ou parte dela. 

6.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor 

poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com 

apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o 

mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos 

bens, decorrentes de fatos supervenientes. 

6.3.1. Procedente o pedido, a DPPR providenciará a alteração do preço registrado. 

6.3.2. Não sendo acatado o pedido de revisão, a DPPR poderá: 
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a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

b) convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação. 

 

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, mediante prévia autorização do(a) 

Defensor(a) Público(a)-Geral do Estado do Paraná, quando o fornecedor: 

I – não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços; 

II – não aceitar o contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

III – enquadrar-se nas hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste 

decorrente do Registro de Preços; 

IV – estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a Administração, for 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou apresentar 

comportamento irregular; 

V – por razões de interesse público, devidamente justificadas; 

VI – no caso de substancial alteração das condições de mercado. 

7.2. São assegurados o prévio contraditório e a ampla defesa à licitante beneficiária da Ata 

de Registro de Preços, na hipótese de seu cancelamento, que deverão ser exercitados no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 

caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados. 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. O descumprimento das obrigações assumidas na licitação ensejará na aplicação, 

garantido o contraditório e a ampla defesa à licitante, das sanções previstas na Lei Estadual 

nº 15.608/2007 e regulamentadas, no âmbito desta Defensoria, por meio da Deliberação 

CSDP n° 11/20151. 

 

9. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

9.1. Aplicam-se à presente avença as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, na 

Lei Complementar Federal nº 123/06, na Lei Estadual nº 15.608/07 e legislação 

complementar, aplicáveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, a 

Lei Federal nº 8.078/90 e o Decreto Estadual nº 2.734/2015. 

9.2.  Os diplomas legais acima indicados aplicam-se especialmente quanto aos casos 

omissos. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os 

produtos objeto desta Ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço 

registrado, durante o prazo de validade da Ata, em conformidade com o edital de licitação 

em epígrafe, do Pregão Eletrônico para Registro de Preços. 

10.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os fornecimentos 

previstos no objeto desta Ata. 

10.3. Para dirimir questões oriundas do presente contrato fica eleito o Foro Central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba 

                                                           
1 

http://www.defensoriapublica.pr.gov.br/arquivos/File/Institucional/Conselho_Superior/Deliberacoes_2015/11_201

5.pdf 
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E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam a presente em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais. 

 

Curitiba, 07 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Defensor Público-Geral 

Eduardo Pião Ortiz Abraão 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

MARKUS EDUARDO FRANCA DA CRUZ LTDA  

Markus Eduardo França da Cruz 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

Nome:                                                                               Nome: 

CPF:                                                                                  CPF: 
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6ª) Restelo Construções e Consultoria Ltda. – Epp.  R$ 817.770,07;
7ª) Proensi Projeto e Eng. de Sistemas S/S Ltda. – Epp. R$ 882.000,00;
8ª) F.Fernandes Engenheiros Associados Ltda.   R $ 
907.000,00;
9ª) Ecosoul Proj. Eng. Saneam. Meio Ambiente Ltda. Epp. R$ 1.020.000,00;
(*) Planicon Engenharia Ltda.     
 R$ 1.160.000,00;
(*) WB&S - Projetos, Participações e Construções Ltda. R$ 1.163.300,00;
(*) Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.    
R$ 1.274.580,00;
(*) Leao & Ferreira da Silva Ltda.     
R$ 1.293.600,00.
(*) As proponentes Planicon Engenharia Ltda., WB&S - Projetos, Participações e 
Construções Ltda., Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda. e Leao & Ferreira 
da Silva Ltda. foram desclassifi cadas pela apresentação de preço superior 
ao estimado para a contratação, nos termos do disposto no Art. 56, IV, da Lei 
13.303/16, e Art. 88, IV, do RILC, e subitem 15.8.1, IV do Edital.
Habilitação:
A Comissão de Licitação decide considerar a empresa Encop Engenharia Ltda. 
habilitada, tendo em vista o atendimento aos critérios estabelecidos pelo Edital de 
Licitação, e a declara vencedora da licitação. O inteiro teor da Ata de Julgamento 
está disponível na internet, no site da Sanepar. (http://licitacoes.sanepar.com.br). 
Abre-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a legislação 
vigente.

Fernando Rodrigues
Presidente da Comissão de Licitação

89962/2021

RESULTADO DO JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 1193/21 - serv de leitura de hidrometros. Vencedor(es) 
/ valor / item(ns): Tucunduva & carvalho motta ltda epp / r$ 764.990,00 / 01; 
Para informações mais detalhadas acesse http://licitacao.sanepar.com.br

89905/2021

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que recebeu 
do Instituto Água e Terra – IAT a Licença de Instalação – LI nº 23947 do seguinte 
empreendimento: ampliação da ete cic xisto - pós-tratamento físico-químico e 
ampliação da ugl. Endereço: Rua Paulinia Kavinski Pontarolla, S/n. Município: 
Curitiba/PR. Validade: 14/05/2023.

90072/2021

Serviço Social Autônomo 

Invest Paraná

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVEST PARANÁ 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2021 

PROCESSO Nº: ADM 010/2021 
CONTRATANTE: Invest Paraná, CNPJ: 17.269.926/0001-80  
CONTRATADA: GUSTAVO THALES VALGOI DE ALMEIDA - ME, CNPJ: 
26.219.997/0001-69 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de produção, roteirização, filmagem e edição de vídeos, pelo 
período de doze meses. Valor global estimado: R$ 16.950,00,00 
(dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais).  
ASSINATURA: José Eduardo Bekin, Diretor Presidente, em 14 de maio 
de 2021.   

 

89917/2021
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90070/2021

Defensoria Pública do Estado 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – DPPR 
 
Extrato da Ata de Registro de Preços 011/2021 - Pregão Eletrônico Nº 
003/2020 - Processo nº 17.582.379-4 
Objeto: Aquisição de termômetros digitais infravermelhos  
Beneficiária: Markus Eduardo Franca da Cruz Ltda (CNPJ 
35.759.995/0001-53) 
Valor anual máximo: R$ 5.989,68 (Cinco mil, novecentos e oitenta e nove 
reais e sessenta e oito centavos) 
Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação. 
Data da assinatura: 07/05/2021 
Fundamentação: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93 e 8.078/90, Lei 
Complementar Federal nº 123/06, Lei Estadual nº 15.608/07 e Decreto 
Estadual nº 2.391/08. 
 

Curitiba, 18 de maio de 2021. 
Eduardo Pião Ortiz Abraão 

Defensor Público-Geral do Estado do Paraná 

 90100/2021

Ministério Público do Estado do 
Paraná 

Extrato do 3° Termo Aditivo ao Contrato

PROTOCOLO: 1913/2021 – DISPENSA: 186/2018  CONTRATO: 115/2018
CONTRATADO: P.G. Sistemas de Segurança Ltda.
CNPJ: 15.531.661/0001-10
OBJETO:  Prestação  de  serviços  de  apoio  e  monitoramento  eletrônico  à
distância,  durante  24  horas,  todos  os  dias  do  mês,  do  imóvel  sito  à  Rua
Antônio Vendramim, nº 1770, em Paranavaí/PR.
DOT. ORÇ.: 0960.03091436.011 – subelemento de despesa: 3390.3977.
VALOR MENSAL: R$ 70,00 (setenta reais). 
VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 30/06/2022.
AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka – 2º Coordenador Executivo da SUBADM.

89890/2021

Extrato do 4° Termo Aditivo ao Contrato

PROT.: 8967/2017 – DISPENSA: 266/2017 – CONTRATO: 100/2017
CONTRATADO: Teleunião Telecomunicações Ltda. - EPP
CNPJ: 84.861.210/0001-64.
OBJETO: Prestação de serviço de monitoramento à distância sito à Rua Cruz
Machado, n° 493, 4° andar, em União da Vitória/PR.
DOT. ORÇ.: 0960.03091436.011 – subelemento de despesa: 3390.3977.
VALOR MENSAL: R$ 91,87 (noventa e um reais e oitenta e sete centavos)
VIGÊNCIA: 31/07/21 a 30/07/2022.
AUTORIZAÇÃO: Rafael Kotaka – 2º Coordenador Executivo da SUBADM. 

89909/2021

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021-MP/PGJ

AVISO DE LICITAÇÃO
1 - Objeto: Prestação de serviços técnicos de substituição de equipamentos 
de ar condicionado do tipo janela por equipamentos do tipo split inverter, nos 
ambientes ocupados pelo Ministério Público do Paraná no Fórum Cível e na Vara 
de Execuções Penais na comarca de Londrina, Paraná, conforme especifi cações 
contidas no Edital e seus Anexos. 2 - Abertura: dia 1° de junho de 2021 às 
13h30min (horário de Brasília). 3 - Local: site do Banco do Brasil S/A (www.
licitacoes-e.com.br). 4 – Edital e Informações Complementares: Poderão ser 
obtidas nos sites do Ministério Público do Estado do Paraná (www.mppr.mp.br), e 
do Banco do Brasil S/A (www.licitacoes-e.com.br). Curitiba, 17 de maio de 2021.

90154/2021


