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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2013

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2013, TIPO MENOR PREÇO por item que trata da aquisição
de equipamentos, material permanente e veiculo, referente ao Processo Nº 25000.116046/
2012-12 e Proposta Nº 09.300.00.30001/12-001 – MINISTERIO DA SAÚDE / FUNDO
NACIONAL DE SAÚDE-FNS, No valor de R$ 94.840,00 (noventa e quatro mil oitocentos e
quarenta reais), Conforme anexo do edital. O credenciamento dos representantes das
empresas interessadas será no dia 25/01/2013, até às 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 25/01/2013, 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 14 de janeiro
de 2013 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

AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2013

Encontra – se aberta na Câmara Municipal de Santana do Itararé, Estado do
Paraná, o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2013, TIPO MENOR PREÇO, objetivando á contratação
de Sistema de Informática, ou seja, locação software, para gerenciamento dos documentos
oficiais e Produção, Publicação e Hospedagem de páginas eletrônicas, ou seja, “site” da
Câmara Municipal de Santana do Itararé para o período de janeiro/2013 á dezembro/2016. O
credenciamento dos representantes das empresas interessadas será no dia 22/01/2013 (terça
– feira), até às 08:45 horas,  e a abertura da sessão pública com recebimento dos envelopes
com “proposta de preços”, “documentos de habilitação” e abertura dos envelopes de “proposta
de preços”, 22/01/2013 (terça - feira), às 09:00 horas . O edital em inteiro teor estará a disposição
dos interessados, de segunda à sexta-feira das 08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas
às 17:00 horas, no recinto da Câmara Municipal no Paço Municipal localizado a Praça Frei
Mathias de Gênova, 184, Centro, CEP. 84.970-000, Município de Santana do Itararé, Telefone:
(43) 3526.1302. O edital será fornecido a partir do dia 11 de janeiro de 2013 no Departamento de
licitações na Câmara Municipal e seus respectivos modelos e anexos impressos.

GILMAR EGIDIO PEREIRA
PRESIDENTE

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2013

Encontra – se aberta na Câmara Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2013, TIPO MENOR PREÇO, objetivando á contratação
de empresa especializada para  fornecimento de licença e locação de sistemas de
Gestão Pública, com acesso simultâneo para usuários do Legislativo Municipal, para
fornecer , mediante locação, licença de uso, suporte técnico e manutenção, aquisição
de banco de dados, SISTEMAS DE CONT ABILIDADE, FOLHA  DE PAGAMENTO,
RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICIT AÇÕES, PATRIMÔNIO, FROTAS,
ATENDIMENTO AO SERVIDOR E TRANSPARENCIA(Lei 131/2009) bem como  Auxilio
e Acompanhamento Mensal na manutenção, importação e alimentação de arquivos
textos, interpretação de erros, fechamento das informações pertinentes as prestações
de contas junto ao TCE-PR através do Sim-Am, SIM-AP E PCA, que atenda as
especificações técnicas, os quantitativos e serviços técnicos correlatos, descritos
no Anexo I deste Edital, para o período de janeiro/2013 á dezembro/2016. O
credenciamento dos representantes das empresas interessadas será no dia 22/01/2013
(terça – feira), até às 09:45 horas,  e a abertura da sessão pública com recebimento dos
envelopes com “proposta de preços”, “documentos de habilitação” e abertura dos envelopes

de “proposta de preços”, 22/01/2013 (terça - feira), às 10:00 horas . O edital em inteiro teor
estará a disposição dos interessados, de segunda à sexta-feira das 08:00 horas às 12:00
horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, no recinto da Câmara Municipal no Paço Municipal
localizado a Praça Frei Mathias de Gênova, 184, Centro, CEP. 84.970-000, Município de
Santana do Itararé, Telefone: (43) 3526.1302. O edital será fornecido a partir do dia 11 de
janeiro de 2013 no Departamento de licitações na Câmara Municipal e seus respectivos
modelos e anexos impressos.

GILMAR EGIDIO PEREIRA
PRESIDENTE


