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BAITA SORTUDOS
Cinco 
paranaenses 
tiraram a sorte 
grande e vão 
dividir o 
prêmio da 
Lotofácil da 
Independência

O Brasil parou no 
último sábado à 
noite para confe-

rir o resultado da Lotofá-
cil da Independência. O 
prêmio especial da lote-
ria mais querida do país 
era de R$ 150 milhões. 
Após horas de aflição, a 
Caixa divulgou que 57 
apostadores vão dividir 
o super prêmio. Cinco 
apostas foram feitas no 
estado do Paraná e uma 
delas é de Curitiba.

A lotérica sortuda 
chama-se Da Vinci Lo-
terias e fica dentro do 
Shopping Palladium, no 
bairro Portão. As outras 
apostas paranaenses que 
ganharam na Lotofácil 
são de Cidade Gaúcha 
(Casa Lotérica Boa Sor-
te), Piraí do Sul (Lote-
rias Pé Quente) e Marin-
gá (Lotérica Santa Fé e 
Prime Loterias).

Cada aposta ven-
cedora ficará com R$ 
2.791.889.37. Veja se 
o sortudo não foi você, 
conferindo os números 
abaixo:

Resultado da Loto-
fácil da Independência 
2021

– 01, 02, 03, 05, 06, 
09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 
23, 24 e 25.

Mega-Sena
Fique ligado na Tribu-

na para conferir todos 
os resultados das lote-
rias. Todos os dias tem 
sorteio. No sábado, aliás, 
também teve sorteio da 
Mega-Sena milionária de 
R$ 46 milhões. O sorteio 
aconteceu no Espaço Lo-
terias Caixa, em São Pau-
lo (SP).

As dezenas sorte-
adas foram: 04 - 29 - 
30 - 38 - 43 – 57. Uma 
aposta de Araruama, no 
Rio de Janeiro, levou 
sozinha o prêmio de R$ 
46.317.095,04.

A Mega Sena também 
paga prêmios para quem 
acertar quatro e cinco 
dezenas, além do prêmio 
máximo para quem acer-
tar os seis números.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA, ESTADO DO PARANA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2021 
TIPO: Menor Preço 

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA, Estado do Paraná, através da Comissão de Licitação, 
nomeada pela Portaria n°. 189/2021, com a devida autorização expedida pelo Prefeito 
Municipal, o Senhor Douglas Davi Cruz, e de conformidade com a Lei Federal n°. 8666/93, 
suas alterações e demais legislações aplicáveis, COMUNICA aos interessados que se 
encontra instaurada a licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 07/2021, conforme 
abaixo especificada: 
OBJETO: Execução sob o regime de empreitada a preços globais, dos serviços 
necessários à realização de reforma no imóvel denominado como garagem municipal, 
conforme planilha de serviços. 
DATA DA ABERTURA E JULGAMENTO: 30/09/2021 (trinta dias do mês de setembro do 
ano de 2021), às 09:00 (nove horas). 
O Edital na íntegra, seus anexos, encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura 
Municipal de Ipiranga-Pr - Sala do Departamento de licitação, à Rua XV de Novembro, 
n.º 545 , Centro, junto à Comissão de Julgamento de Licitações e site: www.ipiranga.
pr.gov.br. 
Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do fone: (042) 3242-1222 e 
e-mail: licitacao@ipiranga.pr.gov.br. 

Comissão de Licitações, 10 de setembro de 2021. 
ELIANE GOTTEM 

Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO-EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 16/2021.
O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente 
de Licitação, de conformidade com as Leis Federais n.º 8.666/93 e 8.883/94, torna 
público que encontra-se a disposição dos interessados, a partir da data da publicação 
deste o Edital de Tomada de Preços para Contratação de Empresa de Engenharia 
para Pavimentação Asfáltica nas ruas do Perímetro Urbano, no Bairro Alto 
Alegre do Município, conforme o Contrato de Repasse OGU Nº 899714/2020 e 
termo aditivo, firmando com Ministério do Desenvolvimento Regional - Caixa 
Econômica Federal  e o Município de Sapopema-Pr. Com o valor estimado em R$: 
252.964,22 (duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais 
e vinte e dois centavos). Os envelopes deverão ser entregues impreterivelmente 
até as 08:20 h do dia 04/10/2021, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal. 
O início de abertura dos envelopes será às 08:30 horas do dia 04/10/2021 na Sala 
de Reuniões da Prefeitura, localizada na Avenida Manoel Ribas, 858 - centro. O 
Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site www.sapopema.
pr.gov.br bem como quaisquer informações serão fornecidas através do telefone nº. 
(043) 3548-1383, ou email: licitacoessapopema@yahoo.com.br . Sapopema, 13 de 
setembro  de 2021. Paulo Maximiano de Souza Junior-Prefeito Municipal. Dirce 
de Fátima V. de Oliveira-PCPL
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Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Deputado Aníbal Khury

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua Diretoria 
de Apoio Técnico, torna pública a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica, nº 016/2021 
PROTOCOLO Nº 00280-55.2021

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 895360

OBJETO: Contratação de serviços de chaveiro com fornecimento de material e mão 
de obra, bem como de fornecimento de fechaduras com mão de obra, de acordo com 
a demanda da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE 
DISPUTA DE PREÇOS: 24/09/2021, às 10:00h, no endereço eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 13/09/2021 até 
às 09h30 do dia 24/09/2021, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.
VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 50.498,41 (cinquenta mil, quatrocentos 
e noventa e oito reais e quarenta e um centavo).
LOTE 01 - EXCLUSIVO MEEPP-MEI - R$ 19.757,90
LOTE 02 - EXCLUSIVO MEEPP-MEI - R$ 30.740,51
INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir 
de 17h30min do dia 30/06/2021 no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://
transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no 
endereço: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-
4340 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.001.6000.3390.3916 - Manutenção e 
Conservação de Bens Imóveis.

Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 10 de setembro de 2021.
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