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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2011
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2011, TIPO MENOR PREÇO, que trata da aquisição de
Resfriadores de leite, referente ao contrato de repasse OGU Nº 0335309-03/2010/MAPA/
CAIXA, numero de convenio no SICONV 743842/2010, numero de proposta 072310/2010
programa Prodesa – Aquisição de Resfriadores de Leite, no valor, acrescido de
contrapartida, de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais) Conforme anexo
do edital. O credenciamento dos representantes das empresas interessadas será no dia
15/12/2011, até às 09:45 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 15/12/2011, 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 02 de dezembro 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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  N° 035/201 1
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2011, TIPO MENOR PREÇO, que trata da aquisição de
medicamentos Fundo municipal de saúde FNS/MS Proposta nº. 76920.826000/1100-01,
no valor de 100.000,00 (cem mil reais). Conforme anexo do edital. O credenciamento dos
representantes das empresas interessadas será no dia 15/12/2011, 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 15/12/
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 02 de dezembro 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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  N° 036/201 1
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2011, TIPO MENOR PREÇO, que trata da aquisição de
medicamentos Fundo municipal de saúde FNS/MS Proposta nº. 09300.003000/1100-02,
no valor de 100.000,00 (cem mil reais). Conforme anexo do edital. O credenciamento dos
representantes das empresas interessadas será no dia 15/12/2011, até às 13:45 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 15/12/
2011, às 14:00 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 02 de dezembro 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

EXTRATO DE CONTRATO
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2011.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
CONTRATADA: REPEMAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
OBJETO: aquisição de peças para a manutenção do trator MF 292 e da maquina MF 86.
Valor: R$ 147.922,32 (cento e quarenta e sete mil novecentos e vinte e dois reais e trinta
e dois centavos).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Data da Assinatura do contrato: 28/11/2011.

LEI Nº. 050/2011

SÚMULA: Propõe sobre á denominação da Capela Mortuária de “CAPELA DA
RESSURREIÇÃO”, e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU JOSÉ DE JESUS ISAC,
PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Santana do Itararé, Estado do
Paraná, autorizado a denominar a Capela Mortuária de “CAPELA DA RESSURREIÇÃO” .

Artigo 2º -  Com a aprovação do presente projeto, seja colocada uma placa de identificação.

Artigo 3º -  A custa do referido projeto correrá por conta, do Orçamento Geral do Município,
suplementado se necessário.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Artigo 5º -  Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ – PR, EM 29 DE
NOVEMBRO DE 2011.

JOSÉ DE JESUS ISAC
Prefeito Municip al

Prefeitura Municip al de Sant ana do It araré – PMSI, torna público que requereu
ao IAP , a Licença Prévia , para atividade de loteamento, na Rua V aldomira da
Silva Izac . Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº. 003/2011

Encontra – se aberta na Câmara Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, o
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2011, TIPO MENOR PREÇO, objetivando á aquisição
de materiais de construções em gerais 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 13/12/2011
(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”, 13/12/2011 (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 30 de novembro de 201 1 no Departamento de licitações na Câmara Municipal e
seus respectivos modelos e anexos impressos.

JOÁS FERRAZ MICHETTI
PRESIDENTE


