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AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 002/2011

Encontra – se aberta na Câmara Municipal de Santana do Itararé, Estado
do Paraná, o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2011, TIPO MENOR
PREÇO, objetivando á aquisição de vidros temperados inclusive
ferragens e colocação p ara construção do Prédio do Poder
Legislativo deste Município , conforme especificado no anexo I do
edital. O credenciamento dos representantes das empresas
interessadas será no dia 22/11/2011 (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”, 22/11/2011 (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 07 de novembro de 201 1 no Departamento
de licitações na Câmara Municipal e seus respectivos modelos e anexos
impressos.

JOÁS FERRAZ MICHETTI
PRESIDENTE

Link p ara imprimir o edit al:

http://www .sant anadoit arare.net/diariooficial/imprimir_edit al/
pregao002_201 1.pdf


