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PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2012
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná,
o PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2012, TIPO MENOR PREÇO, que trata da
Aquisição de calcário para recuperação de solo em diversos bairros do município,
referente à proposta Nº. 051024/2011, convenio nº.  762102/2011 – Aquisição de
calcário MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA
no valor, acrescido de contrapartida, de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), Conforme
anexo do edital. O protocolo das empresas interessadas será no dia 11/06/2012, até
às 08:45 horas, o credenciamento dos representantes das empresas interessadas e
a abertura da sessão pública com recebimento dos envelopes com “ proposta de
preços”, “documentos de habilitação’’ e abertura de envelopes de “proposta de preços”,
dia 11/06/2012, às 09:00 horas. O edital em inteiro teor estará a disposição dos
interessados, de segunda  à sexta-feira das 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00
horas às 17:00 horas, na Praça Frei Mathias de Gênova, 184, Centro, CEP 84970-
000, Município de Santana do Itararé Telefone (43) 3526 1458 / 3526 1459, ramal
202. O edital será fornecido a partir do dia 25 de maio de 2012 no setor de licitações
na prefeitura municipal, mediante a apresentação de recibo de pagamento no valor
de R$ 20,00 (vinte reais) para o edital, seus respectivos modelos e anexos impressos.

JOSE DE JESUS ISAC
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO

PARTES: Convênio de cooperação que entre si celebram o ESTADO DO PARANÁ e
o Município de SANTANA DO ITARARÉ.

OBJETO: O presente aditivo de Convênio tem por objeto autorizar a gestão associada
de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no
Município de Santana do Itararé.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste convênio de cooperação é de 30 (trinta) anos
a partir da publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 04/04/2012 -
Edição 8686,pág 6.

DA TARIFA: Para cobrança da tarifa dos serviços adota-se a estrutura tarifária de
prestação de serviços vigentes, conforme decretos estaduais 3.926/1998, 2.460/2004,
495/2011 e anexos ou outros dispositivos editados por autoridade competente que
venha substituí-los, sucede-los ou complementa-los.

ASSINANTES: Governador do Estado do Paraná - Carlos Alberto Richa, Prefeito
Municipal de Santana do Itararé - José de Jesus Isac e o Diretor do Instituto das
Águas do Paraná - Marcio Fernando Nunes.


