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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 
 

O Município de Jardim Alegre, Estado do Paraná, através da Prefeita Municipal, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas, do dia 04/09/2014, na sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito a 
Praça Mariana Leite Félix, 800, centro, Jardim Alegre, licitação, na modalidade PREGÃO, forma 
PRESENCIAL , tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, a preços fixos, objetivando a aquisição de Óleo Diesel 
destinado à recuperação da trafegabilidade da Estra da Sarandi, com 10 quilômetros, no município de 
Jardim Alegre, conforme Convênio N° 314/2013.  

A documentação completa do edital, objeto da licitação poderá ser examinado no endereço 
supramencionado juntamente com a equipe responsável pela divisão de licitação, através do e-mail: 
pmjalegre@yahoo.com.br. Maiores informações na sede da Prefeitura do Município de Jardim Alegre, 
endereço supramencionado. Fone: (043) 3475-1256/1354. 
 

Jardim Alegre, 19 de agosto de 2014. 
 

      
Neuza Pessuti Francisconi 

Prefeita Municipal 
 

 

 

 
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 003/2014 

 
O Município de Jardim Alegre, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas, do dia 08/10/2014, na sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito a 
Praça Mariana Leite Félix, 800, centro, Jardim Alegre, CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO, GLOBAL, 
a preços fixos e sem reajustes, para a contratação de empresa por empreitada global, pa ra a execução 
de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitár ios, na cidade de Jardim Alegre - Paraná, com 
fornecimento total de materiais e equipamentos, com  execução no prazo de até 180 (cento e oitenta) 
dias. A documentação completa do edital e seus respectivos modelos e anexos serão disponibilizados em 
arquivo digital gravado em CD, podendo ser retirados no endereço supramencionado juntamente com a 
equipe responsável pela divisão de licitação, mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de 
R$ 200,00 (duzentos reais), o qual, será depositado à conta nº 07512-4, agência 02209-8, Banco do Brasil, 
Jardim Alegre, Paraná, Brasil. Quando da solicitação do edital a empresa deverá anexar o comprovante do 
deposito efetuado. Maiores informações na sede da Prefeitura do Município de Jardim Alegre, endereço 
supramencionado. Fone: (043) 3475-1256/1354. 

Jardim Alegre, 19 de agosto de 2014. 
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NEUZA PESSUTI FRANCISCONI 

Prefeita Municipal 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 

 
O Município de Jardim Alegre, Estado do Paraná, através da Prefeita Municipal, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas, do dia 04/09/2014, na sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito a 
Praça Mariana Leite Félix, 800, centro, Jardim Alegre, licitação, na modalidade PREGÃO, forma 
PRESENCIAL , tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, a preços fixos, objetivando a aquisição de Óleo Diesel 
destinado à recuperação da trafegabilidade da Estra da Sarandi, com 10 quilômetros, no município de 
Jardim Alegre, conforme Convênio N° 314/2013.  

A documentação completa do edital, objeto da licitação poderá ser examinado no endereço 
supramencionado juntamente com a equipe responsável pela divisão de licitação, através do e-mail: 
pmjalegre@yahoo.com.br. Maiores informações na sede da Prefeitura do Município de Jardim Alegre, 
endereço supramencionado. Fone: (043) 3475-1256/1354. 
 

Jardim Alegre, 19 de agosto de 2014. 
 
 

Neuza Pessuti Francisconi 
Prefeita Municipal 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014 

 
O Município de Jardim Alegre, Estado do Paraná, através da Prefeita Municipal, torna público que fará 
realizar às 14:00 horas, do dia 08/09/2014, na sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito a 
Praça Mariana Leite Félix, 800, centro, Jardim Alegre, licitação, na modalidade PREGÃO, forma 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, a preços fixos e passível de recomposição, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa  especializada na recapagem de pneus para a 
manutenção dos veículos da frota municipal, pertenc entes ao Município de Jardim Alegre, durante o 
período de 12 (doze) meses. 

A documentação completa do edital, objeto da licitação poderá ser examinada no endereço 
supramencionado juntamente com a equipe responsável pela divisão de licitação, ou no e-mail: 
pmjalegre@yahoo.com.br. 
Maiores informações na sede da Prefeitura do Município de Jardim Alegre, endereço supramencionado. 
Fone: (043) 3475-1256/1354. 
 

Jardim Alegre, 20 de agosto de 2014. 
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Neuza Pessuti Francisconi 
Prefeita Municipal 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2014 

 
O Município de Jardim Alegre, Estado do Paraná, atr avés da Prefeita Municipal, torna público que 
fará realizar às 09:00 horas, do dia 09/09/2014, na  sede da Prefeitura do Município, sala de licitaçõe s, 
sito a Praça Mariana Leite Félix, 800, centro, Jard im Alegre, licitação, na modalidade PREGÃO, forma 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, a preços fi xos e passível de recomposição, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Material de Limpeza e Produtos de 
Higienização, destinados à manutenção da Sede do Ce ntro Administrativo, Creches Municipais, 
Casa Lar, Centro do Idoso, Centro Municipal de Educ ação Infantil (C.M.E.I.), Departamento de 
Esportes, Escolas da Rede Pública Municipal de Ensi no, Posto Municipal de Saúde, Mini-Postos, 
Hospital Municipal e demais próprios pertencentes a  esta municipalidade, para um período de 12 
(doze) meses. 
A documentação completa do edital, objeto da licitação poderá ser examinada no endereço 
supramencionado juntamente com a equipe responsável pela divisão de licitação, ou no e-mail: 
pmjalegre@yahoo.com.br. 
Maiores informações na sede da Prefeitura do Município de Jardim Alegre, endereço supramencionado. 
Fone: (043) 3475-1256/1354. 
 

Jardim Alegre, 20 de agosto de 2014. 
 

 
Neuza Pessuti Francisconi 

Prefeita Municipal 
 

 

 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014 
 

O Município de Jardim Alegre, Estado do Paraná, através da Prefeita Municipal, torna público que fará 
realizar às 09:00 horas, do dia 10/09/2014, na sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito a 
Praça Mariana Leite Félix, 800, centro, Jardim Alegre, licitação, na modalidade PREGÃO, forma 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, POR LOTE, a preços fixos e passível de recomposição, objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material de construção, elétrico e fe rramentas, para 
manutenção de meio-fios, galerias, bocas de lobo, p ontes e reparos em prédios públicos, tais como: 
Postos de Saúde, Creches, Casa Lar, Escolas Municip ais, Biblioteca, Hospital Municipal, Centro 
Municipal de Educação Infantil, Paço Municipal, Qua dras Poli Esportivas, Ginásio de Esportes, 
Estádio Municipal e demais próprios pertencentes a esta municipalidade,  para o período de 12 (doze) 
meses. 
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A documentação completa do edital, objeto da licitação poderá ser examinada no endereço 
supramencionado juntamente com a equipe responsável pela divisão de licitação, ou no e-mail: 
pmjalegre@yahoo.com.br. 
Maiores informações na sede da Prefeitura do Município de Jardim Alegre, endereço supramencionado. 
Fone: (043) 3475-1256/1354. 
 

Jardim Alegre, 20 de agosto de 2014. 
 
 
 

Neuza Pessuti Francisconi 
Prefeita Municipal 
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