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ESTADO DO PARANA - MUNICÍPIO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAÇÃO - “PREGÃO PRESENCIAL” Nº 043/2018

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho
de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93, Lei Complementar
nº 123 e complementares, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 043/2018, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando a prestação de serviço de arbitragem para realização de jogos
nas seguintes modalidades: Futsal, Futebol Suíço, Futebol de Campo e Voleibol, a serem realizados pela Secretaria
Municipal de Esportes deste Município de Planalto.

DATA DA ABERTURA: 17 de abril de 2018– às 08:15 horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.

INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ERRATA

MUNICIPIO DE PLANALTO, Pessoa Jurídica de direito Público Interno, com sede a Praça São Francisco de
Assis, 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, representado pelo Prefeito Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ
WERLE, no uso de suas atribuições, considerando a necessidade RETIFICA a publicação do aviso da Concorrência,
publicado na edição nº 1477 do dia 04 de abril de 2018 do Diário Eletrônico do Município de Planalto, conforme
detalhamento abaixo elencado.

ONDE SE LÊ
MUNICÍPIO DE PLANALTOAVISO DE LICITAÇÃO”CONCORRÊNCIA” Nº 003/2018
MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei nº 8.666/93, LC 123/2006 de 14

de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará
realizar Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob nº 003/2018, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Execução de base em brita graduada simples e revestimento asfáltico com CBUQ, trecho 1: estrada
rural que liga a br-163 até a comunidade de Lajeado Muniz, com extensão de 4.7500 metros, com largura da camada
de rolamento de 6,00 metros, com área de 28.500 metros quadrado.

VALOR TOTAL: R$369.674,41 (trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e
um centavos).

DATA DA ABERTURA: 20 de abril de 2018 – às 09:00 horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.I
NÁCIO JOSÉ WERLE Prefeito Municipal
LEIA-SE
MUNICÍPIO DE PLANALTOAVISO DE LICITAÇÃO”CONCORRÊNCIA” Nº 003/2018
MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei nº 8.666/93, LC 123/2006 de 14

de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará
realizar Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA sob nº 003/2018, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Execução de base em brita graduada simples e revestimento asfáltico com CBUQ, trecho 1: estrada
rural que liga a BR-163 até a comunidade de Lajeado Muniz, com extensão de 4.750 (quatro mil setecentos e
cinquenta) metros, com largura da camada de rolamento de 6,00 metros, com área de 28.500m2 (vinte e oito mil e
quinhentos metros quadrados).

VALOR TOTAL: R$ 2.816.312,56 (dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, trezentos e doze reais e cinquenta e
seis centavos).

DATA DA ABERTURA: 07 de maio de 2018 – às 14:00 horas.Maiores informações junto ao Departamento de
Licitações em horário de expediente ou no e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br.

INÁCIO JOSÉ WERLE - Prefeito Municipal


