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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2013, TIPO MENOR PREÇO, que trata da aquisição de
um (01) veiculo de fabricação nacional, do tipo ônibus (rodoviário), usado, Conforme anexo
do edital. O protocolo das empresas interessadas será no dia 24/10/2013, 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 24/10/2013, às 09:00.
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 09  de outubro 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 LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2013

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2013, TIPO MENOR PREÇO, que trata da aquisição de
materiais elétricos para manutenção da iluminação Pública do Município, Conforme anexo
do edital. O protocolo das empresas interessadas será no dia 24/10/2013, até às 09:45
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 24/10/2013, às 10:00.
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 09  de outubro 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

TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO

Certifico para os devidos fins que  MARIELY LUCIANO, brasileira, portadora da cédula de
identidade R.G. nº 8.780.790-8-SSP-PR, residente e domiciliada na cidade de Arapoti-
PR, foi convocada através de publicação no Jornal Folha Extra que é Diário Oficial do
Município, e no Site da Prefeitura Municipal de Santana do Itararé-PR, para comparecer
junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santana do
Itararé-PR, nos dias 07 e 08 de outubro de 2.013, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00
às 16:30 horas, munido dos documentos necessários para a investidura no cargo de
DENTISTA, conforme o anexo II do Edital de Convocação do Concurso Público 001/2010
a fim de iniciar o processo de admissão em virtude da aprovação no concurso público,
realizado pelo Edital nº 01/2010.

Porém a candidata aprovada e habilitada para exercer o cargo de DENTISTA, não
compareceu na data e hora marcada para a entrega dos documentos.

Dessa forma, conforme consta no item 2.3 do Edital do Concurso Público 001/2010, fica
eliminada do concurso para preenchimento da vaga de Dentista, a Srta. MARIELY
LUCIANO, prevalecendo o próximo candidato  imediatamente subseqüente para assumir
a vaga em aberto.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Santana do Itararé- PR,  em 09 de outubro de 2013.

JOSE DE JESUS ISAC
Prefeito Municipal


