
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.2 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO no 
007/2014 - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n.o 002/2014-PMNC. 

Às 10h00min (dez) Horas do dia 13 (treze) de Março do ano de dois mil e 
Quatorze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede à 
Rua Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações, nomeados 
pela Portaria n.0 001/2014, para darem abertura e julgamento do Edital de Tomada de 

·. , Preços retro, para Contratação de Empresa para reforma e ampliação de Unidade Básica de 
Saúde (UBS) no distrito de Geremias Lunardelli, conforme especificação em edital. 

. 
) 

·' 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que nenhuma empresa compareceu até 
o horário determinado, interessada em participar do certame. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

~~cvMw 
ELIS MARIN DA SIT.., V A 

Comissão de Licitação 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Março de 2.014. 

JB'slr. GUIMARÃES 
Comissão de Licitação 

v~í;M'i.oR~fi~~ 
Comissão de Licitação 
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Rua Bahia, SINo- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncamu@ie:.com.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
007/2014 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n• 002/2014- PMNC. 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma e Ampliação 
de Unidade Básica de Saúde (UBS), no Distrito de Geremias 
Lunardelli., conform.e especificações em edital. 
ABERTURA: À panir das 10:00 (dez) Horas do DIA 13 de Março de 
2.014, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Canru, 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 às li :00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281- pmncanru@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2.014. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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Diário Oficial Certificado Digitalmente 
o o. ........ ""' .. ,......,.. Ofidll oo e.r.oooo Po<oni.da _. 

ae auten;ddade deste dOCUtl'lttiiO, oescs. • ~ anvés do sle OiárioÜFJCJALParanã 
42 feira 126/Fev/2014 -Edição n°9155 :1'-'-.->1. . .br 

inscrita no CNPJ n.• 08.111 .496/0001-82 
Aditivo de Contrato, nos tennos do art. I 
legal, sob as penalidades d a lei. 

Morretes
HELDER TEÓFILO DO~ 

PREFEITO MUNIC 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
339122314 

flárbara 

Documento emitido em 301071201410:14:09. 

AVISO DE ALTERAÇÃO! 
PROCEDIMEXfO LICITATÓ: 

Diário Oficial Com. lnd. e Serviços 
N° 9155126/02/20141 PÁG. 23 

a para prutAçio de serviços de licenciamento 
-mátiea e suporte tEcnico operacional, para 
cipal de Saúde e Secretaria de Assistência PREGÃO PRESENCIAL Pata verificar a '!ulenticidade desta J!ágina. basta in 

Entidade Pro '!lotou: Município de ~=~~o/rci~o'f.a~~-
0 PREGO!ilRO DO MUNlCIJ>IO DE MORRETES, aes1gnaao pelo uecrcro UJU1lU14, ~ ... ú. •"t>•w c~u. 
TORNA PUBLICO. para conhecimento de quantos possam se i.nlcressar, que está reti- R.:cebimcnto dos envelopes: Até 31/03/2014 às 13:30 horas. 
ficando o Edital da Licitação denominada Pregi!o Presencial n' 15/2014, cujo objeto e a Abertura dos envelopes: Dia 31/03/2014 b 14:00 horas. 
Regi~tro de Preços para Aquisi~io de Cames e. Derivados, em atcn~e.nto as Secretarias Preço Máximo: RS 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). 
Muructp~ts, conforme~ especificações desc..-ntas no termo de rcferenc1a no Anexo 1, em Ipfqrmeç§es CqmplemeptarCl: poderão ser obtidas em horário de expediente 
confonrudade com • Le1 Fedenl8666193 e 10.520/02, alterando o ITEM 12 do LOTE I ~• · M · · ai d N S B'-·'- ·1 à R wc•"- d B.tt no ANEXO 1-TERMO DE REFERENCIA- na no•eJrura un!Clp e ova anta "'uara. SI o ua ouue o 1 encoun 
Fica suprimido na descrição do item: com p;lo e com osso. de Moraes n° 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por email: ljçiU!C'O@nSh gr gpy 
Não obstante a retificação, a SESSÃO PUBUCA permanece marcada pan a data de DI'· Site WWW pshpr gpybr 
28/0212014. às ISh:OOmin, na sala de Licitações Públicas do Município de Morretes. Nova Santa B6rbara, 24/0212014. 
locali.z.oda na Praça Rocha Pombo, 10- Centro, Morre~s. PR, tendo em vista que a Eduardo Montanher de So11Z3 
retifica?o ni!o afeta a formulaçio das proposw e as demais condições do Edital do 
PREGAO PRESENCIAL N' !S/2014 ficam inalteradas. 

Morretes, 25 de Feveroiro de 2014. 
JUAREZ PINBEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 

PREGOEIRO 

R$ 144,00 · 1617512014 

LICITAÇÃO 
PROCEDL\lENTO LICITA TÓRIO N• 029/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N• 19/2014 
AVISO DE LICITAÇÃO 

A Equipe de Apoio e o Pregoeiro do Município de Morretes toma público que fará 
reol.izar às IOhrs do dia I& de Março de 2014, na Prefeitura Municipal de Morretes, 
sito a Praça Rocha Pombo, n.. • I O, Centro, Morreres, Paraná. 
PREGAO PRESENCIAL, tipo menor preço global por lote, que tem por objeto 
o Registro de Preços para futura re3lizaçil.o de Exames Laboratoriais. através de 
Laboratório de Análises Clínicas ou Empresa Especializada, pam o periodo de 12 
(doze) meses, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrição 
no Anexo I que faz parte integrante do Ediial. 
Valor Máximo Estimado: RS 399.083,50 (trezentos e noventa c nove mil c oitenta 
e três reais e cinquenta centavos). 
INFORMAÇÕES: 
O Edital de Licitação deverá ser adquirido através de dov.-nloadjunto ao sitc: www. 
morretes.pr.gov.br. 

Informações: Telefone 41 3462-1 266 
Morretes, 25 de Fevereiro de 2014. 

WAREZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR 
PREGOEIRO 

I Nova Canta 

PR.EFEITIJRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.&45.394/0001-03 

RS 144,00 ·16179/2014 

Rua Bahia, 85 - CEP &7 .330-000 
>#lATO AVISO DE LICITAÇÃO-PROCESSO LICITATÓRIO n• 006/2014 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n• 001/2014- PMNC. 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma e Ampliação de Unidade 
B:l•ica de Saúde (UBS), no Distrito de Sonto Rei., conforme especificações em 
edital. 
ABERTIJRA: À partir das 09:00 (nove) Horas do DIA 13 de Março de 2.014, na 
sal• de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edilal, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITliRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PA.RANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 ãs 11:00 Hs e das 14:00 ãs 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35~71363- 3527-12&1 -pmncantu@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2.014. 
##AIRTON Al'ITONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

PREFEffURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 

R$ 120,00 -15906/2014 

Rua Bahia, 85- CEP &7.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO UCITATÓRIO n• 00712014 
Edital de TOMADA DE PREÇOS n• 00212014- PMNC. 
##TEX OBJETO: Contrataçio de Empresa para Reforma e Ampliação de 
Unidade Básica de Saúde (UBS), no Distrito de Geremias Lun31'delli., conforme 
especificações em edilal. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do DIA 13 de Março de 2.014, na 
sala de reuniões do Paço Mwlicipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pa;ta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser solicitados 
na PREFEITl.iRA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 ás 11:00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363 -3527-1281 - pmncantu@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Fevereiro de 2.014. 
##AIRTON Al-."TONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

R$120,00 -1590&/2014 

President<: da Comissão de Licitação 
Ponaria n• 01512012 

R$ 120,00 -1529212014 

I Nova Tebas 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencialn° 0151:!014 

Procedimento Licitatório n• 041/2014 

O Município de Nova Tebas-PR, Estado do Paraná com fundamento na Lei federal 
n• I 0.520. de 17 de julho de 2002, e conforme disposto no Decreto Municipal n• 
004/2007 de 08 de Março de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei FederaJn• 8.666, de 21 de junbo de 1993, com alterações 
posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, comunico que 
realizar:\ licitação conforme as seguintes especificações: 

OBJETO: AQUISIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE CORRETIVOS AGRJCOLAS 
SENDO CALCÁRIO CALCITICO QUE SERAO DISTRIBUÍDOS PARA OS 
AGRICULTORES. CONFORME CONVÊNIO N' 060/2013 CELEBRADO EN
TRE O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO • SEAB E O 
MUNICÍPIO DE NOVA. TEBAS-PR. 

DATA DE ABERTURA: 17 de março de 2014às 09:00 horas 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item 
VALOR TOTAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
INFORMAÇÕES: O Edital e anexos estão disponivcis no site 1vww.novatebas. 
pr.gov.br, tambóm podendo ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Nova 
Tebas, sito a Avenida Belo Horizonte, 695-Centro. em Nova Tebas- Paraná, fone: 
(42) 3643-1109. de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00min ás 12b00min 
c 13bl5min às !7h00min. 

Nova Tebas, 25 de fevereiro de 2014. 

HELOISA IVASZEK JENSEN 
PREFEITA MUNICIPAL 

I Novo Itacolomi 

AVISO DE UCITAÇ.i.O 

R$ 240,00 -16159/2014 

Edibl de Tomada de Preços n' 002/2014-PMNI 
ERRATA: altera o que foi publicado no DIOE no dia 13 de fevereiro de 2014 
edição n' 9146 pag 27. 
A onde se lê abertura dia 28 de fevereiro de 2014. 
Leia se 14 de março de 2014. 
Todas as demais clausulas do edital permanecem inalteradas. 

Novo Itacolomi, 25 de fevereiro de 2014. 
ROBERTO MUNHOZ 

Prefeito Municipal 

R$ 72,00 • 15898/2014 



N" 41, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014 

feirura Municipal de Maria1va Rua Santa Efigênia, 680 Muialva-Pr. 
Recebimento du Proporta.s: au! 19 de março ele 2014 às 13b45min. 
Abertura du Propostas: 19 de ~o de 2014 às 14h00min. In
formaçl!es: (44) 3232-8370 (voz e fox) ou compru@capitaldauva
fina..com.br 

M3rial"·a-PR. 25 de fevereiro de 2014 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

A"1SO DE PRORROGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 1/2014 

Processo Licita.tório u' 1/2014 
A Prefeitura Municipal de Marilu:z/PR, atrav~s da Comisd o 

PClliWleule de Licitaç&s, toma público que tendo em vista o Dlo 
com,arecunento de empresas interessadas oo certame Tomada de 
Preços 00112014, decide prorrogar a data ele abertln para o dia 24 ele 
awço de 2014 is 09:0011. 

M>riluz, 26 ele fevereiro de 2014 
EDSON TORRES DE OLIVEIRA 

Pre-tidcntc da Comiu.lo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTIJ 
CNJ>J o' 77.845.39410001-03 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 112014 

Prot:esso Licitat6rio n• 612014 
OBJETO: ContntaÇ!o de Empren para Rl:fonna c Amplia

ção ele Uoidade Bàsica ele Saúde (UBS), oo Distrito ele Saoto Rei., 

cooformMI~R~~ :,i.diJ:!. 09:00 (oovc) Horas do DIA 13 de 
MltÇO d~ 2.014, D4 s~o de reuniões do Paço Muo.ic:ipal, em Nova 
Canru, Paraoá. 

A Pasta com inteiro teor do Edital,. anexos e informaçõei 
poderio ser solicitats na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARAN j\IQtO a Divido de Licitaçlo, no horário das 
9:00 u 11:00 Ha e das 14:00 às 17:00 Ha. Telefooe!Fax: (44) 
35271363 • 3527-1281 • pmoeaotu@ig.eom.br 

TOMAD., DE PREÇOS N' 2/2014 

Processo Licitatório n• 7/2014 
OBJETO: Cootntaçie de Empoesa para Reforma c Amplia

çio de Uoidadc Búiea ele Saúde (UBS), oo Distrito ele Gcmnias 
Lunardelli., conforme e;weeificações em edital 

ABERTURA: A partir du 10:00 (dez) HOII.S do DIA 13 de 
M>rço ele 2.014, DI sala ele reuniões do Paço Muoieipal. em Nova 
Canru, Paraoá. 

A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações 
poderio ser soticita9os DI PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CA..''11i • PARANA, juoto a Divislo de Lieitaçlo, DO hotário du 
9:00 is 11:00 Ha e du 14:00 is 17:00 Ha. Telefooe!Fax: (44) 
35271363 • 3527-1281 - piDJlCantu@ig.com.br 

:-.ov• Canru-PR. 25 de foverei::o de 2014 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS 
CNJ>J o' 80.620.172/0001-05 

.~VISO DE L!ClTAÇÃO 
PREGAO PRESE:oiCJAL K' 1512014 

Procedimento Licitat6rio n1 4112014 
O Município de Nova Tebo.s, Estado do ParaM, toma público 

que f:.ri re>liz:lr u 09:00 boros, do dia 1710312014, oa sede da 

~f~=o~~~~~b:Sa~ap~ep~~ogp~~~~'tJ~~poH=~ 
PREÇO POR ITEM, a preços fixos e sem reajustes, para a ~çio 
e incorporação de corretivos agrícolas sC'Ddo c.alc:ário Wcitlco que 
seria distn.'buidos para os agricultores, conforme Convênio n• 
060/2013 celebndo entre o Govemo do Estado do Panni, por meio 
da. Secretaria de Estado da Agricultura c do Abasttcim.cDto · SEAB e 
o Municlpio de Nova Tebu-Pr. A documen~o ~lct& do edital e 
seus respectivos modelos e uexos eswto disponibilizados no site 
www.novatebas.pr.Jov.br, também podendo ser retirados n.o cudc::reço 
supr.unencionado jl.Dllamente com a equipe responsável pela divisio 
de licitaÇlo. Maiores informaçl5es na Sede da Prefeitura Municipal de 
Novo Tebas, eoclcreço rupt=enciooado. Fone: (042) 3643 1109. 

Nov• Tebas, 2S ele fe\•ereiro ele 2014 
HELOISA IVASZEK JENSEN 

'Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO 

PREGÃ0Arri~õ:-.!fc~~~~J4- SRP 

Diário Oficial da União - Seção 3 

tcressados que receberá lu! is 08:30 hora.s do dia 14/0312014, pro
postas pltl. registro de preços dos scgui.otes produtos: 

Objeto da LieitaÇio: 
Aquisiçlo de pneus, clmaras de ar e prote[Ores destinados a 

todas as secrewiu do município, conforme ctpccificaçl5es constantes 
no edital. 

Critério de Julgamento - Meoor Preço POR ITEM. 
O Reebimeuto seri. exclusivamente por meio de sittema el~ 

llÕoico: www.bll.org.br 
Os interessados poderio obter maiores informações e retirar 

~~~r~':t~ 0~e;:,;i:cs~~~~c!f:l,b~a h~:/=~; 
Calin>, 483, cenw, PiohaJlo..PR, DO horário du 08:00 às 11:30 e 
du 13:00 às 16:00 hoii.S. 

Pinhaao, 26 de feve....UO ele ~014 
RODRIGO BALDIM 

Prea\lti:o 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL 

AVISO DI! LICITAÇÃO 1'1' 1512014 
TOMADA DE PREÇOS l'i' 712014 

0 Município ele Pir.ú do Sul, Eswlo de Paraoi, pe$S<>I 
juridioa ele din:ito público iotcrno, CNJ>J n.OOI.32910001-00, com 

~~ ":::'m~~.tt?N~Er;Ó;,b~~ ~;,~ 
Global. em sua sede, a qual aert processada e julgada em con
formicbdc com a Lei o' 8.666/93 c demais altcn.ções e Lei Com· 
plemeot>r o' 123106. Objeto: CoottataÇio ele pessoa juriclica para 
prestaçlo de serviços de reforma da UDicbde de Apoio Rural no 
bairro Capinzal, com fomccimcoto dos ma[eria.iJ ne<:cssúios pela 
contratada. de acordo com o Programa MiniJteria) contido n2. Portaria 
1.38012013. Valor Máximo Total: RS 119.540,00 (cento e clczeoove 
mil quiohentos e quareo.m ~<ais). Data ele Abenun.: 14 ele março ele 
2014, is 16h00m. loformaçl!cs Complemeotares: O edital e demail 
informações poderio ser solicitados pelos interessados na Secretaria 

~~ctals~ A~~~~: ~f~o c~=~~~~i~ 
sul.pr.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOL!S 

AVISO DE: LlCITAÇ ... O 
PREGÃO PRESENCIAL N' 321l014 

Objeto: aquisiçlo ele 100.000 (cem mil) liws ele óleo com
bus11vel dieael BSSOO e 700.000 (selt<eotoa mil) titros de óleo diesel 
BSIO. 

Valor estimado: RS 2.054.000,00 (dois mi1hõea cinqueo,. e 
quatro mil reais). 

Data: 17 ele março ele 2013, is 13h30m. 
loformaçõea: O edital ~ ser obtido DO sit< www.pru

clcotopolis.pr.aov.br c clcmW ioformaçl!et juolO ao Depto ele Li
citaçlles, localizodo oa Rua Rui Barbosa, 801, Ccow, fooe (42) 
J.44ó.I007, de segunda e sex1a-fein das 08h00 u llh30 e du 13h00 
.. 17h30. 

EFRAIM KOS 
Pregoeiro 

GILVAN PlZZANO AG!BERT 
Prcfcit1> 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OUERÊNCIA DO NORTE 

cNPJ o' 76.973.69210001-16 

AVISO DI! UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 7r-014 

lnstalaçio ele Sistema ele Segunnçal Mooitonuoento oo Hos
pital Municipal. coolempiADdo cllneru e Serviço M=al de ateD
dimeoto 24 hoii.S. 

ABERTURA: 14 de awço ele 2014 
LOCAL: Sala ele ticitaÇ<Ies da Prefeitura Municipal, situada à 

Rua Walde:mar dos Saotos, 1197, centro, pelo fone 44-3462.1515. 

Querincia do Nont-PR.. 26 de fevereiro de 2014 
CARLOS BENVENtTrn 

PrcleilO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO NAÍ 

AVISO DE LICITAÇ ... O 
TOMADA DE: PREÇOS N' l/2014 

A Prefeitura Municipal de Rodrio do Jv:ú, por intermédio da 
Comisslo Pe:rmanenr.e de Lieitaçlo, comunica sos i.nteresndos que às 
09h00mio, do dia 17 de março de 2014, r=beri os eovelopes coo
teode a documeotaçie e proportu ele psoços, 1<fereot< à eorurataÇio 
do empresa especializada em pavimentaç.lo com pedras irregulares, 
c:om ênfase a tn!egabilidade de estradas nuais, com exccuçlo de 
pavimeotaçlo poliidriea dos seguintes trechos, Vila Unilo, Cam· 

ISSN /611-10ó9 303 

pinciro do Sul c Boa ViJta da Saota Cruz, conforme conveo.io 
59212013, SID 11.765.201-7, celebrado com o Governo do Paraoi, 
por iotennédio da Sec:retária ele Estado da Agrieulrura e do Abas
tecimento do Pa.nni - SEAB, c o município de Rosário do Jv.ai, 
Estado do Paraoá. O tipo de ticimçio 6 o ele menor preço valor 
global. O Edital com as E.specificaçl5cs T6crücas e Projetos encontra
se na sede da Prefeitura Muakipal de Rodrio do Ivaj, sito a Avenida 
Sio Paulo, 45 - Ceow, em Rodrio do !vai - Paraoi, Fooe: (43) 
3465-1282, de seguoda à sexta-feira, oo horário das 08h00m.io is 
llhOOmio e 13h00mio is 17h00min. 

llod rio do 1Yai-PR. 2~ do fevcre•ro de 2<114 
ADEMAR ALVES DA Sn.VA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

PREG1ri15~~~~~912014 
1ipo Meoor Preço Por Item 

EnticW!e Promotora: Mwúcipio de SaJpdo Filho-PR 
Recursos: Sce. ele Estado da ~c:ultun e do Abutecimeoto - SEAB, 
Coovêoio o.• 45812013 c ptÕprios da Prefeirura Municipal ele S:tlpdo 
Filho 

O Municlpio ele Salgado Filho, estado do Pa.nJÚ, ioscrito no 
CNJ>JIMF sob o o' 76.205.69910001-98, com sede à Rua Floriano 
Francisco Anater, o' SO, ccouo, toma público que fará realizar a.s 
09:00 horas de dia 14 ele ~ de 2014, oa aala ele licitaÇões da 
Prefeirura Muoieipal, PREGÃO PRESENCIAL. do tipo meoor preço 
por item, de acordo com a Lei Fcderol n' 10.520102, ele 17 de julho 
de 2002. para Aquisiçlo de 61co diesel comum S·SOO para recu· 
peraçi.o de estn.d.u rurais da Linha Pinheiro c Liuba Progresso. no 
mucicípio de Salgado Filho, em atençlo ao Projeto de Recuperação 
da Trafegabilidade ele Estradu RuraiJ • SEAB. Informações com
plementares sobre o edjtaJ, poderio •cr obtidAs DA Prefeitura Mu· 

:f~f~e ~o!~s~~o:,o C:~~~~~~~. citado, ou através do 

Salgtdo Filho. 26 d~ fevereiro de 201~ 
VOLDENEI MATANA 

Pre~oeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS 
MATERIAIS E LICITAÇÕES 

A\1SOS DE LiCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 571201~ 

OBJETO: Repsw ele psoços para coottataÇio ele empresa 
especializoda em tnosporl< ele mudança local, diapooibiliundo vei
culas, fomeeeudo mio de obn, cmbala&eu.s, equipamcutos e fet· 
ramcntas, neeesdrios para atender is necessidades cb Sec:rewia Mu· 
oicipal ele Saúde. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17/03/2014 às 09h00min. 
INICIO DA DISPUTA: 1710312014 is IOhOOmio. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital complem 

poderi. ser e:umi.nado e adquirido através do site WW'W.caix.Lgov.br. 
Outru iofoE!DaÇÕCS poderio ser obtidu oa Divislo de Licitação ele 
Prefeitura Municipal de Slo José dos Pinhais:, rito na Rua Passos 
Olivcin n° 1101 - Centro, no boririo compreendido das 08b00min às 
llhOOm.io e du 12h00mio is 17h00mio, ou pelo tclefooe (41) 3381· 
6656 

PREGÃO ELETRÕ:-IICO N' 5912014 

OBJETO: Registro de preços p::an. aquisiçlo de reagentes 
necessários para IUlálise de cloro libre c twbidcz, destinado 10 de
partamento de promoçlo c via::ilincia. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 1710312014 is 09h00mio. 
INICIO DA DISPUTA: 1710312014 às IShOOmin. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo 

podtri ser ex.amia.ado e adquirido através do rite www.eaixa.gov.br. 
Outru ioformaç<les poderio ser obtidu DI Divislo de LicitaÇio cl.1 
Prefeitura Municipal de Slo José dos Pinhais, sito oa R.u:a Passos 
Oliveira n' 1101 · Centto, no l:unirio compreendido das 08h00min i$ 
11h00min e du 12h00mio is 17h00m.io , ou pelo tclefooe (41) 3381-
6656 

Sio Jos-é dos Piohai'• 15 de ie.-e.re:rl) de ~014 
PAULO CÉSAR MAGNUSICEI 

Secrt:túril) 
Em excrçício 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL 

AVISO DE !.!CITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÕ:-IICO N' 1812014 

OBJETO: Aqu.isiçlo de aêoeros &limcDdeios pereefveis e 
nio perecíveis, limpeza, higiene, e materi.U pedagógicos, atrav~s do 
Ped - Programa de Emdieaçlo do Trabalho l.o.faotil. ele acordo eco 
as especificações constantes no Anexo I do Edital c conforme so
lieit;açio da SecretuiA Municipal de A.ssist!neia Soci:ü. 

Este documeoto pode ser Verificado DO eocleroçc elcllÕoiCO http1/www.io.P'.btian>:nrirjdot:'*nl 
pelo C<ldigo 00032014022700324 

Documento assinado digitalmente conforme MP n: 2.200-2 de 24/08/200). que institW a 
tnmestrurura de Chaves Púbticas Bruilein • ICP-Bruil. 


