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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  N° 026/201 1
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé,
Estado do Paraná, o PREGÃO PRESENCIAL N° 026/201 1, TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL, que trata da contratação de empresa para
prestação de serviços e fornecimento de peças no conserto do Motor
de uma Máquina Caterpilar 924 F – 3114/4 Cilindros, Conforme anexo
do edital. O credenciamento dos representantes das empresas
interessadas será no dia 14/09/2011, 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 14/09/2011, 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 30 de agosto de 2011 no setor de
licitações na prefeitura municipal, mediante a apresentação de recibo
de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais) para o edital, seus
respectivos modelos e anexos impressos.

JOSE DE JESUS ISAC
PREFEITO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS 03/2011

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé,
Estado do Paraná, a TOMADA DE PREÇOS 03/2011, TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL, que trata da contratação de empresa ou instituição
de ensino superior, devidamente cadastrada no Município de Santana
do Itararé, para a realização de concurso público para empregos
públicos  de Agente Comunitário de Saúde – equipe rural, Agente de
Epidemiologia e Médico e para os cargos efetivos  de Técnico em
Radiologia e Nutricionista todos lotados na Secretaria Municipal de
Saúde e para os cargos efetivos  de Engenheiro Agrônomo, Médico
Veterinário e Técnico Agrícola lotados na Secretaria de Agricultura e
Pecuária, para o cargo efetivo  de Assistente Social lotado na Secretaria
de Assistência Social, para o cargo efetivo  de Coveiro lotado na
Secretaria de Infra-estrutura Urbana e Rural e para os cargos efetivos
de professor de Educação Física, Professor de Artes e Professor de
Inglês lotados na Secretaria de Educação. A abertura dos envelopes
Dar-se-a no dia 30 de setembro de 2011, às 10:00 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 30 de agosto de 2011
no setor de licitações na prefeitura municipal, mediante a apresentação
de recibo de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais) para o edital,
seus respectivos modelos e anexos impressos.

JOSE DE JESUS ISAC
PREFEITO MUNICIPAL


