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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Vilmar ose Moterle torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para 
suinocultura terminação instalada no Lote Rural n°5-A.4, na Linha Sanga Funda, 
Toledo, Paraná.

 54437/2021 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

Vilmar Jose Moterle torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença 
de Operação para suinocultura terminação instalada no Lote Rural n°5-A.4, na 
Linha Sanga Funda, Toledo, Paraná.

 54442/2021 
FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2021
A FUNPAR informa a realização do Pregão Eletrônico nº 96/2021. OBJETO 
Fornecimento de material farmacológico (60 itens), PROJETO:  Funpar n° 3136 
– HT – SUS – 2018/2019 DATA LIMITE ACOLHIMENTO PROPOSTAS: 
29/03/2021 – HORÁRIO: 09h00min - DATA DO PREGÃO: 29/03/2021 - 
HORÁRIO: 09h30min – O Edital e seus anexos estão disponíveis no site www.
licitacoes-e.com.br – Carina Ramos Bittencourt– Pregoeiro/FUNPAR

 63461/2021 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021 
 
A MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A., torna público que, 
nos termos da Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/02, do Decreto 
10.024/19, Lei Federal 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e do 
Regulamento de Licitações e Contratos da MSG, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, no modo de disputa ABERTO, critério de 
julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de empresa 
especializada em prestação do serviço de tecnologia da informação (TI), 
incluindo infraestrutura de hardware para solução em nuvem privada, 
software para operacionalização da nuvem privada e segurança da 
informação, armazenamento, processamento, backup dos dados e das 
máquinas virtuais, serviços de domínio (Active Directory), segurança, 
monitoramento e comunicação de dados (Internet), com estrutura de nuvem 
privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção 
de websites, bem como serviços continuados de consultoria, 
gerenciamento, monitoramento, manutenção e suporte técnico remoto e 
local de Solução Integrada de telefonia e tecnologia da informação pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, em regime de empreitada por preço 
unitário, para Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG), de acordo 
com as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do 
presente Edital Pregão Eletrônico MSG 006/2021. 
Disponibilidade do Edital a partir de 16/03/2021, gratuitamente, nos 
sites:  www.comprasgovernamentais.gov.br e www.msgtrans.com.br . 
Em razão da implantação de teletrabalho na MSG e a adoção de protocolo 
de medidas de prevenção ao coronavírus (Covid-19), não será 
disponibilizada a retirada de edital nas dependências da MSG. Todas as 
informações necessárias à licitação serão disponibilizadas nos canais 
descritos no item 1 acima, em cumprimento ao princípio da publicidade e à 
transparência. 
ENTREGA DAS PROPOSTAS: até 29 de março de 2021, às 10h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: em 29 de março de 2021, às 10h15min 
no site www.comprasgovernamentais.gov.br 
Todas as referências de tempo neste Aviso observarão obrigatoriamente o 
horário de Brasília/DF. 

Jundiaí, 16 de março de 2021. 

 64528/2021 
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CNPJ – 76.682.251/0001-65 - Fone/Fax (041) 3323-7735 
 

–  
 
O Presidente do  -  

 no uso de suas atribuições, convoca os Senhores 
Associados a participarem da Assembleia Geral Ordinária que se fará 
realizar no dia 23/03/2021, às 18:00 horas, em primeira convocação e às 
19:00 horas em segunda. Ressaltamos que, tendo em vista a pandemia 
decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), aliada a 
necessidade da quarentena imposta mundialmente causada pelo 
Coronavirus (covid-19), e preservando o bem estar de todos, este ano, a 
Assembleia será realizada via videoconferência, cujo link e orientações 
enviaremos posteriormente, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 
1. Análise, discussão e aprovação da Prestação de Contas referente 

ao Exercício de 2020. 
Não havendo na hora indicada, número suficiente de presenças, a 
Assembleia será realizada 1 hora após, em segunda convocação, no 
mesmo local e data (videoconferência), com qualquer número de 
presentes.  
 

Curitiba, 15 de março de 2021. 
 

 
Presidente 

 64694/2021 

MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A. 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021 

A MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A., torna público que, , torna público que, 
nos termos da Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/02, do Decreto nos termos da Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/02, do Decreto 
10.024/19, Lei Federal 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e do 
nos termos da Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/02, do Decreto 
10.024/19, Lei Federal 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e do 
nos termos da Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/02, do Decreto 
10.024/19, Lei Federal 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e do 
nos termos da Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/02, do Decreto 
10.024/19, Lei Federal 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e do 
nos termos da Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/02, do Decreto 
10.024/19, Lei Federal 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e do 
nos termos da Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/02, do Decreto 
10.024/19, Lei Federal 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e do 
nos termos da Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/02, do Decreto 
10.024/19, Lei Federal 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e do 
nos termos da Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 10.520/02, do Decreto 
10.024/19, Lei Federal 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e do 10.024/19, Lei Federal 13.979/2020, Decreto 10.282/2020 e do 
Regulamento de Licitações e Contratos da MSG, fará realizar licitação, na Regulamento de Licitações e Contratos da MSG, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico, no modo de disputa ABERTO, critério de modalidade Pregão Eletrônico, no modo de disputa 
julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de empresa julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de empresa 
especializada em prestação do serviço de tecnologia da informação (TI), especializada em prestação do serviço de tecnologia da informação (TI), 
incluindo infraestrutura de hardware para solução em nuvem privada,  para solução em nuvem privada, 
software para operacionalização da nuvem privada e segurança da  para operacionalização da nuvem privada e segurança da 
informação, armazenamento, processamento, backup dos dados e das informação, armazenamento, processamento, backup
máquinas virtuais, serviços de domínio (Active Directory), segurança, Active DirectoryActive Directorymáquinas virtuais, serviços de domínio (Active Directory), segurança, Active DirectoryActive Directory
monitoramento e comunicação de dados (Internet), com estrutura de nuvem monitoramento e comunicação de dados (Internet), com estrutura de nuvem 
privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção 
de 
privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção 

websites, bem como serviços continuados de consultoria, 
privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção 

, bem como serviços continuados de consultoria, 
privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção 

, bem como serviços continuados de consultoria, 
privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção 

, bem como serviços continuados de consultoria, 
privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção 

, bem como serviços continuados de consultoria, 
privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção 

, bem como serviços continuados de consultoria, 
privada, correio eletrônico, migração de dados, hospedagem e manutenção 

, bem como serviços continuados de consultoria, , bem como serviços continuados de consultoria, 
gerenciamento, monitoramento, manutenção e suporte técnico remoto e gerenciamento, monitoramento, manutenção e suporte técnico remoto e 
local de Solução Integrada de telefonia e tecnologia da informação pelo local de Solução Integrada de telefonia e tecnologia da informação pelo 
período de 24 (vinte e quatro) meses, em regime de empreitada por preço período de 24 (vinte e quatro) meses, em regime de empreitada por preço 
unitário, para Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG), de acordo unitário, para Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG), de acordo 
com as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do com as especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do 
presente Edital Pregão Eletrônico MSG 006/2021. presente Edital Pregão Eletrônico MSG 006/2021. 
Disponibilidade do Edital a partir de 16/03/2021, gratuitamente, nos Disponibilidade do Edital a partir de 16/03/2021, gratuitamente
sites:  www.comprasgovernamentais.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br www.msgtrans.com.br .www.msgtrans.com.brwww.comprasgovernamentais.gov.br www.msgtrans.com.br
Em razão da implantação de teletrabalho na MSG e a adoção de protocolo Em razão da implantação de teletrabalho na MSG e a adoção de protocolo 
de medidas de prevenção ao coronavírus (Covid-19), não será de medidas de prevenção ao coronavírus (Covid-19), não será 
disponibilizada a retirada de edital nas dependências da MSG. Todas as disponibilizada a retirada de edital nas dependências da MSG. Todas as 
informações necessárias à licitação serão disponibilizadas nos canais informações necessárias à licitação serão disponibilizadas nos canais 
descritos no item 1 acima, em cumprimento ao princípio da publicidade e à descritos no item 1 acima, em cumprimento ao princípio da publicidade e à 
transparência. transparência. 
ENTREGA DAS PROPOSTAS: até 29 de março de 2021, às 10h no site  até 29 de março de 2021, às 10h no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br www.comprasgovernamentais.gov.br 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: em 29 de março de 2021, às 10h15min  em 29 de março de 2021, às 10h15min 
no site www.comprasgovernamentais.gov.br www.comprasgovernamentais.gov.br 
Todas as referências de tempo neste Aviso observarão obrigatoriamente o Todas as referências de tempo neste Aviso observarão obrigatoriamente o 
horário de Brasília/DF. 

Jundiaí, 16 de março de 2021. 

 64528/2021 


