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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 031/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de agenciamento de passagens
aéreas nacionais, em atendimento a Secretaria Municipal
de Governo - SEGOV, conforme especificações e anexos
constantes no respectivo Edital. Encerramento do
recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 15 de
Maio de 2017 e abertos a partir das 09h30min, do mesmo
dia, no mesmo local. O edital completo poderá ser obtido
em sua integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.

Arapongas, 02 de Maio de 2017.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 032/2017

Objeto: Registro de preços para aquisição de filtro solar
e EPIs – Equipamentos de Proteção e Segurança
Individual para os servidores da Secretaria Municipal
de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente -
SEASPMA, conforme especificações e anexos
constantes no respectivo Edital. Encerramento do
recebimento dos envelopes até 13h15min do dia 15 de
Maio de 2017 e abertos a partir das 13h30min, do mesmo
dia, no mesmo local. O edital completo poderá ser obtido
em sua integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/
licitacao.

Arapongas, 02 de Maio de 2017.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO
RECURSAL E CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.° 003/2017

A Comissão designada pela Portaria n.° 031/2017, torna
público, para conhecimento dos interessados, que NÃO
houve interposição de recurso administrativo referente
à decisão proferida na sessão pública e que o prazo
recursal está encerrado.

Ademais, conforme o item 6.5.2 do edital de licitação, o
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
convoca as licitantes para participarem da sessão
segunda sessão, confirmada a realizar-se no dia 05 de
Maio de 2017 às 09h:30min, na sala de reuniões da
Gerência de Licitação, localizada no 2° Piso, Paço
Municipal, Rua Garças, 750, Centro – Arapongas – PR, a
fim de dar prosseguimento aos trabalhos com a abertura
dos envelopes n.°s 2, contendo as propostas de preços.

Arapongas, 03 de Maio de 2017.

RICARDO K. KOIKE
Presidente da Comissão
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