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Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. ESTADO DO PARANÁ,
no exercicio das atribuições que lhe confere, torna público, para

Marialva

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade
de Pregão Presencial, conforme abaixo especificado· Objeto Registro de
Preços para possíveis aquisições de forma fracionada de suprimentos
para impressoras (cartuchos, fotocondutores, tintas, fitas rnatnciais) para

PREFEITllRA DO MllNICÍPIO DE MARIALVA
RETIFICAÇÃO

todas as Secretarias do município de Nossa Senhora das Graças, Estado
do Paraná, conforme descrições e quantitativos do Anexos 1 - Termo de
referência parte integrante do Edital. VALOR MAXIMO: R$ 95.318,40
(noventa e cinco mil, trezentos e dezoito reais e quarenta centavos).

PROCESSO AD'1INISTRATIVO Nº 63/2020.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2020.
Por força deste ato a administração toma público, o prossegmmento do Pregão
Eletrômco n• 3912020. o qual teve o Anexo I TFRMO DE REfER[NCIA retrficado. onde podera ser consultado no site www 611 org br e www manai, a pr g°' br
Prorroga-se o prazo de recebimento dos envelopes até o dia l 1 de setembro de 2020
às 08:30 hs e a abertura das propostas no dia 11 de setembro de 2020 as 09 00 hs

Abertura. 14 de setembro de 2020, as 09h00min Recebimento dos
Envelopes contendo os documentos de naburtação e propostas de
preços: Até o dia 14 de setembro de 2020, até às 08h30m1n, na Sala de
Reuniões das t.rcrtaçôes. sito à Praça Dep Nilson B Ribas, 131 -NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS, Estado do Paraná O presente Edital de
Pregão Presencial estará à disposição dos interessados no Setor de
Licitação A retirada do mesmo poderá ser feita nos dias úteis, no horáno
das eshuornm às 12h00m1n e das 13h30m1n às 17h0Omin, mediante

Manalva-Pr. 25 de agosto de 2020
VICTOR CELSO MARTIN!
Prefeito Murucipal

assinatura de recebimento, ou pelo endereço eletrônico do Mun1cip10
llcitacao@nossasenhoradasgracas.pr.gov.br
portal da transparência.

76363/2020

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (PR), 27 de agosto de 2020

1 Mariópolis

Francisco t.onvat Maratta - Prefeito Municipal

77248/2020

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 512020. PROCESSO r,,• 51412020.
O Murucipio de Manopolrs. atrav es seu Prefeito Municipal Tobias Ezequiel Taffarel
Ghellere da Corrnssão Permanente de Licitação. designada pela Portana n" 40,,'2010
de 07 de abnl de 2020. toma publico aos interessados. que atenderem a todas as
condições exigrdas para cadastramento. de acordo com a Lei nº 8 666 93 e suas
postenores alterações. Lei Complementar 11° 123 _006 e aherações feita, pela I CI
Complementar nº 14712014. realizara hcnação na modalidade de Tomada de Preços.
para ampla participação de empresas em geral. que até o dia 15 de SFTEMBRO
de 2020. as 09h00 (NOVE) horas. estará recebendo os envelopes de Documentos
de Qualificação e Proposta de Preços ao Edital de Tomada de Preços nº 5 2020.
que tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de extensão
de rede elétrica (RDI AT-RDIBT) no loteamento do Parque lndustnal. locahzado na
Rodovia PRC-280. de acordo com cronograma. planilha de materiais e serv rços e
mernonal descnuvo em anexo. que fazem parte do edital. sendo a licitação do upo
.. MENOR PREÇO GLOBAL .. O mierro teor do ato comocatóno e seus anexos
estarão à disposição dos interessados para ser exarru nado. a partir desta dara.junto
à Comissão Permanente de Licnaçõcs. na Prefeitura Municipal de Manopohs. no
horário de expediente. na Rua Seis. nº 1030. centro. em Manópohs-PR ou no site
www mariopolis pr gov br na aba Lrcitaçôes e Portal Transparência do Mun1c1p10
Informações adicionms. dúvidas e esclarec1mentos deverão ser dmgtdos a Comissão
Permanente de Licitação. no endereço acima mencionado - telefone (46) 32268100 - e-mail: franc1sco.bueno'{l'manopo11s.pr.gov.br. Mariópolis. 26 de Agosto
de 2020. Tobias Ezequiel Taffarcl Ghellcr - Prefeito Municipal.
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Nova Aurora

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DEVIDO A RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO NA FORMA ELETRONICA N.º 036/2020
O Mu111c1p10 de NO\ a Aurora/Pr avisa aos mteressados a REPUBLICA( ÃO f
R.t f!FIC/\(,'ÀO do Ldital de Pregão nº 036 '20. marcada para o dia 27 de agosto
de 2020. as 08h30mm. \isando a contratação de empresa do ramo pertmente para
fomec1mento de O 1 ( um) aparelho de rarn·x digltal, conforme e~pec1ficações conuda~
no Anexo 1 - Tcm10 de Referência que integra o Edital. para atender as necessidades
da Secretana Municipal de Saudc e aplicação dos recursos pro,cmentcs do Repasse
Fmancetro apro,ado pela Resolução SESA 77912020 O nmo horano e data para
reccb11nen10 das propostas sera ate as 08h 15mm do dia 11 de setembro 2020 e o
lnie10 da sessão <le d1,puta de preços as 08h30mm do mesmo dia O Edital Re11ficado
podera ser obtido atravcs do site http i/w\vW l 1c1tacoe"-e com br e www nm aaurora
pr.go\ br Demais rníonnações pertinentes a presente L1c11açào. sera fomec1da nos
mteressadO!,JLtnto ao Departamento de L1c1tação da Prefe11ura Mumc1pal de No\a
Aurora. pelo telefone (045) 3143-1112
No\ a A tu-ora. ::!6 de ago,to de 2020
PEDRO LEANDRO Nt::TO
Prcfeno Mmuc1pal
76939/2020

76681/2020

1 Nova Prata do Iguaçu

1 Mercedes
MUNICÍPIO DE MERCEDES - ESTADO DO PARANÁ
AVISO 1 DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 182/2020

PREGÃO ELETRÓNICO Nº. 80/2020
O Município de Mercedes, Estado do Paraná. torna público a seguinte
retificação ao Edital relativo a licitação na modalidade Pregão. forma
eletrônica. n.º 88/2020, que tem por objeto a aqursiçâo de veículos
novos (zero Km), do tipo hatch. visando atender as necessidades da
Secretaria de Saúde do Município de Mercedes
1 - Por motivos de força maior. altera-se a data da sessão de abertura e
julgamento, passando a ocorrer em 11 de setembro de 2020, às
14:00h, no mesmo local ong1nalmente designado, qual seja, Portal de
Compras do Governo Federal- www.comprasgovemamentais.qov.br
O Edital do procedimento lrcitatório encontra-se disponível aos
interessados na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças,
Paço Municipal. na Rua Dr Oswaldo Cruz, 555, centro, na Cidade de
Mercedes
PR, bem como, no site www mercedes.pr gov br, link
ucrtações.
Mercedes - PR. 26 de agosto de 2020

Cleci M. Rambo Loffi
PREFEITA

76617/2020

1 Nossa Senhora d.as Graças
0

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE· PREGÃO PRESENCIAL N.
32/2020 - TIPO - MENOR PREÇO POR ITEM. SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS. LICITAÇAO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. O Prefeito

NOVA PRATA DO IGl A(ll
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2020
O Murnc1p10 de 1\lo\a Prata do Iguaçu - Estado do Para.na. atra\es de seu Prefeito
Mumc1paL toma publico para conhec1mento do~ mteressadm,. que as 08 30 hora~
do dia 14 0912020. realizará licitação na modalidade PREGÃO EI I TRÔNICO.
pelo cnteno de ME'JOR PREÇO GLOBAL POR ITEM. para aqws1çào de matenal de consumo medico hospnalar e odontolug1cos. para uso no atendnnento à
paciente do num1c1p10 de No,·a Prata do Iguaçu. d1stnbu1ção na fannacia bas1rn.
para atendimento as necessidade:, da Secretana r,. . 1umc1pal de Educação e aquJ!,J',:àO
de eqwpamentos dl.! proteção md1v1dual - EPls para os profissionais das unidades
publicas de atendimento do SUAS. em confonmdadc com o recurso da Portana nº
3691 2020 do Mm1steno da Cidadama
www comprasgovemamentais gov br "Acesso Identificado"
Para todas as referéncias de tempo sera observado o horano de Bras1ha (DF)
No,a Prata do Iguaçu - Pr. 26 de agosto de 2020.
Adroaldo lloffcldcr- Prefeito Municipal
Deni\'al da Silva Oliboni - Pregoeiro

76893/2020

