
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021. 

 

O MUNICÍPIO DE GUAMIRANGA, Estado do Paraná, através 
do Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria nº. 140/2021, com 
autorização do Prefeito Municipal Marcelo Leite, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que se encontra aberta nos termos da 
Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, sob regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, a preços fixos e sem reajuste, 
objetivando a contratação de empresa para a execução do objeto 
constante no subitem 2.1 deste Edital. 

 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de um galpão aberto 

para ser utilizado pelo CREAS – Centro Especializado de Referências de 
Assistência Social, de conformidade de conformidade com as 
especificações do anexo I deste edital. 
CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS: até às 11h00min, do dia 02 
de agosto de 2021. 
 
ENTREGA DOS ENVELOPES Nº. 01 E Nº. 02 ABERTURA E 
JULGAMENTO: às 13:30horas, do dia 02 de agosto de 2021, na sede da 
Prefeitura Municipal de Guamiranga. 

A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos 

modelos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, a 

partir do dia 15/07/2021, no horário de expediente, e será fornecido aos 

interessados que fizerem a sua solicitação.  

Empresas não cadastradas no setor de cadastro da Prefeitura, 

e interessadas em participar do certame, deverão cadastrar-se 

antecipadamente à data da abertura. Maiores informações e o Edital 

Completo poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Guamiranga, na 

Rua Diogo Emanuel de Almeida, nº. 234, Centro – Cep: 84.435-000 

GUAMIRANGA-PR, no horário de expediente administrativo, no site do 

município: www.guamiranga.pr.gov.br.  

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos 

deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação pelo telefone (42) 3438-

1148, ou e-mail: licitacao@guamiranga.pr.gov.br 
 

 
O Edital Completo poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de 

Guamiranga, www.guamiranga.pr.gov.br - Processos Licitatórios - 

informações poderão ser solicitadas pelo telefone – (0**-42-34381148) ou 

E-mail: licitacao@guamiranga.pr.gov.br. 

 

GUAMIRANGA-PR, em 14 de julho de 2021. 

Ederson A. Beledeli  

Pregoeiro 
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