
 

 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 029/2020 
 

Processo: 16.412.445-2 
Objeto: Registro de preços para a contratação de serviços de locação de 

centrais telefônicas com tecnologia CPCT IP/CPA-T – Central Privada de 

Comutação Telefônica Digital com Controle por Programa Armazenado 

Temporal que utilize técnicas de comutação IP-SIP 
 

  Nos termos dos artigos 4°, inciso XXII da Lei Federal 10.520/2002 e 66, 

caput da Lei Estadual 15.608/2007, HOMOLOGO todos os procedimentos realizados pelo 

Pregoeiro referentes ao Pregão Eletrônico 029/2020, a favor do licitante a seguir 

mencionado: 
Lote 1: RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ 10.312.101/0001-51); valor da 
proposta para um período de 12 meses: R$ 114.985,44 (cento e quatorze 
mil e novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos); 
 
Lote 2: RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ 10.312.101/0001-51); valor da 
proposta para um período de 12 meses: R$ 79.978,80 (setenta e nove mil 
e novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos); 
 
Lote 3: RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ 10.312.101/0001-51); valor da 
proposta para um período de 12 meses: R$ 74.499,96 (setenta e quatro 
mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos); 
 
Lote 4: RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ 10.312.101/0001-51); valor da 
proposta para um período de 12 meses: R$ 95.994,72 (noventa e cinco 
mil e novecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos). 
 

Curitiba, data da assinatura digital. 
 

Eduardo Pião Ortiz Abraão 
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná 
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103952/2020

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu do 

nº 3240 do seguinte empreendimento: Unidade de Gerenciamento de Lodo - UGL 
ETE Bonito. Município: Quatiguá/PR.
Validade: 08/05/2021.

103928/2020

Resultado   de   Licitação   -   Pregão   Eletrônico   029/2020   -   DPPR   
Objeto:  Registro  de  preços  para  a  contratação  de  serviços  de  locação  de              
centrais  telefônicas  com  tecnologia  CPCT  IP/CPA-T  –  Central  Privada  de            
Comutação  Telefônica  Digital  com  Controle  por  Programa  Armazenado          
Temporal   que   utilize   técnicas   de   comutação   IP-SIP.   
Resultado:    Homologada.   
Adjudicatário  (lotes  1-4):   RA  TELECOM  LTDA  -  EPP  (CNPJ           
10.312.101/0001-51);  valor  da  proposta  para  um  período  de  12  meses:  R$             
114.985,44  (cento  e  quatorze  mil  e  novecentos  e  oitenta  e  cinco  reais  e               
quarenta  e  quatro  centavos);  R$  79.978,80  (setenta  e  nove  mil  e  novecentos  e               
setenta  e  oito  reais  e  oitenta  centavos);  R$  74.499,96  (setenta  e  quatro  mil  e                
quatrocentos  e  noventa  e  nove  reais  e  noventa  e  seis  centavos);  e  R$              
95.994,72  (noventa  e  cinco  mil  e  novecentos  e  noventa  e  quatro  reais  e               
setenta   e   dois   centavos),   respectivamente.   
Mais  informações:   www.defensoriapublica.pr.def.br,     
www.comprasparana.pr.gov.br   e   www.licitacoes-e.com.br.   

103802/2020

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

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2020-MP/PGJ 

AVISO DE LICITAÇÃO 2 
1-Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento e instalação de 
mobiliário padrão nas Unidades do Ministério Público do Estado do Paraná, 
conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. 2- Abertura: dia 
26 de novembro de 2020 às 14h (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 no site do Ministério Público do 
Estado do Paraná - www.mppr.mp.br e no site do Banco do Brasil S/A - 
www.licitacoes-e.com.br.   Curitiba, 12 de novembro de 2020.   

104062/2020

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

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020-MP/PGJ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
1 - Objeto: Aquisição de 600 (seiscentas) webcâmeras com minitripés de apoio, 
conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. 2 - Abertura: dia 26 
de novembro de 2020 às 09h (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, 12 de novembro de 2020. 

103913/2020

Resolução Nº 020/2020 
Define o valor das contribuições parafiscais (anuidades), dos emolumentos e os 
limites para cobrança das multas aplicadas pela fiscalização do Conselho 
Regional de Economia 6ª Região – PR para o exercício de 2021.  
O CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 6ª REGIÃO – PARANÁ, no 
uso de suas atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei n.º 1.411, de 
13 de agosto de 1.951, Decreto n.º 31.794, de 17 de novembro de 1.952 e 
alterações posteriores dadas pelas Leis 6.021, de 03 de janeiro de 1974, e 6.537, 
de 19 de junho de 1978, e: 
CONSIDERANDO os artigos 17, 18 e 19 da Lei nº 1.411/51, de 13 de agosto de 
1.951, o artigo 4º da Lei nº 12.514, de 28 de outubro de 2011 e a Resolução 
COFECON nº 2.055, de 28 de Setembro de 2020, publicada no Diário Oficial da 
União nº 195 de 09 de Outubro de 2020, Seção 1, Páginas 129 e 130; 
RESOLVE: 
Art.1º Definir o valor da anuidade para o exercício de 2021, do Conselho 
Regional de Economia 6ª Região – PR, para pessoa física, em R$ 611,62 
(seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos); 
§ 1º Considerando o previsto no artigo 1º, § 2º da Resolução do COFECON 
2.055/2020, fica concedido o desconto de 8,7666% sobre o valor mencionado no 
Artigo 1º desta resolução, ficando o valor da anuidade de 2021 para pessoa 
física em R$ 558,00 (Quinhentos e cinquenta e oito reais). 
§ 2º Serão concedidos descontos para pagamentos em cota única nas seguintes 
datas do ano de 2021, sobre o valor definido no § 1º: 

Data de pagamento Percentual de desconto Valor a pagar 
Até 31 (trinta e um) de janeiro 10% (dez por cento) R$ 502,20* 

Até 28 (vinte e oito) de 
fevereiro 

5% (cinco por cento) R$ 530,10** 

Até 31 (trinta e um) de março Sem Desconto R$ 558,00*** 
*Por extenso: Quinhentos e dois reais e vinte centavos; 
**Por extenso: Quinhentos e trinta reais e dez centavos; 

***Por extenso: Quinhentos e cinquenta e oito reais. 
Art.2º Definir o valor da anuidade para o exercício de 2021, do Conselho 
Regional de Economia 6ª Região – PR, para pessoa jurídica individual, em R$ 
611,62 (seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos); 
Art.3º Definir os valores das anuidades para o exercício de 2021, do Conselho 
Regional de Economia 6ª Região – PR, para pessoa jurídica, em função das 
faixas de capital social, conforme tabela a seguir: 

FAIXAS DE CAPITAL Valor 

Até R$ 10.000,00 R$ 611,62 
Acima de R$ 10.000,00 até R$ 50.000,00 R$ 804,90 
Acima de R$ 50.000,00 até R$ 200.000,00                  R$ 1.609,80 
Acima de R$ 200.000,00 até R$ 500.000,00 R$ 2.414,70 
Acima de R$ 500.000,00 até R$ 1.000.000,00 R$ 3.219,59 
Acima de R$ 1.000.000,00 até R$ 2.000.000,00 R$ 4.024,48 
Acima de R$ 2.000.000,00 até R$ 10.000.000,00 R$ 4.723,44 
Acima de R$ 10.000.000,00 R$ 6.439,20 

§ 1º Serão concedidos descontos para pagamentos em cota única nas seguintes 
datas do ano de 2021, sobre os valores definidos na tabela do Art. 3º: 

Data de pagamento Percentual de desconto 
Até 31 (trinta e um) de janeiro 10% (dez por cento) 

Até 28 (vinte e oito) de fevereiro 5% (cinco por cento) 
Até 29 (vinte e nove) de março Sem Desconto 

§ 2º A fixação das anuidades de pessoas físicas e pessoas jurídicas individuais 
para o exercício de 2021 foi obtida aplicando-se o percentual de 2,694250% 
(dois inteiros e seiscentos e noventa e quatro mil duzentos e cinquenta 
milionésimos por cento) sobre o valor da anuidade do exercício de 2020, 
representando a variação integral do INPC/IBGE para o período de 1° de agosto 
de 2019 a 31 de julho de 2020, conforme determina o § 1º do artigo 6º da Lei nº 
12.514/2011. 
§ 3º O valor das anuidades referentes aos registros secundários de pessoas 
jurídicas corresponderá à metade do quanto ao devido pela matriz ou 
estabelecimento central. 
Art. 4º Definir o parcelamento dos pagamentos das contribuições parafiscais de 
pessoas física e jurídica, referentes ao exercício de 2021, em até 3 (três) parcelas 
iguais e consecutivas, sem descontos, sendo que os vencimentos ocorrerão nas 
seguintes datas no ano de 2021:       

Sem Desconto Data de Pagamento 
1ª Parcela 31 (trinta e um) de janeiro 
2ª Parcela 28 (vinte e oito) de fevereiro 
3ª Parcela 31 (trinta e um) de março 

Art. 5º Definir os valores dos emolumentos devidos ao Conselho Regional de 
Economia 6ª Região – PR, no exercício de 2021, conforme quadro a seguir: 
 

FATO GERADOR Valor 
I - Registro de pessoa física R$ 52,00 
II - Expedição de carteira de identidade do economista R$ 70,00 
III - Taxa de cancelamento de registro de pessoa física e pessoa 
jurídica 

R$ 67,00 

IV - Emissão de certidões de qualquer natureza solicitados por 
pessoas físicas, incluídas alterações de nomes e especialização 
profissional 

R$ 62,00 

V – Emissão de certidão de regularidade online Sem custo 
VI - Registro de pessoa jurídica (inscrição original) R$ 237,00 
VII - Registro secundário de pessoa jurídica  R$ 112,00 


