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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2012
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2012, TIPO MENOR PREÇO, que trata da Aquisição de
Calcário dolomitico, referente a projeto de apoio, manejo e fertilização dos solos – DDF
6975/2011, no valor da contrapartida de R$ 23.751,00 (vinte e três mil setecentos e cinqüenta
e um reais), Conforme anexo do edital. O credenciamento dos representantes das empresas
interessadas será no dia 26/09/2012, até as 08:45 horas 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 26/09/2012, 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 13 de setembro 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

A Prefeitura , através do Setor de Tributação atenderá os Produtores
Rurais na orientação, preenchimento e transmissão do ITR 2012 –
Imposto Territorial Rural. Diariamente, de segunda à sexta-feira, das
08h às 17h , até o dia 28 de setembro. Para isso o produtor rural
deverá comparecer no Setor de Tributação da Prefeitura munido do
ITR 2011 até o dia 28 de setembro onde terá a disposição técnicos
para prestas esse serviço


