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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019- Exclusivo ME/EPP
O Município de Jundiaí do Sul, Estado Paraná, torna público que fará realizar as 10h01, do dia
11 de junho de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul, à Praça Pio X, nº. 260,
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item, a preços fixo e sem
reajuste, objetivando a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços na Área de
Fonoaudiologia, pelo período de 12(doze) meses, com carga horaria de 16 horas semanais, para
atendimento de Crianças Referenciadas na Rede Pública de Ensino, Adultos que apresentam Sequelas
em virtudes do AVC e para todos os pacientes da rede Pública Municipal de Saúde que necessitam
deste tipo de tratamento, constantes do Memorial Descritivo (ANEXO I) deste Edital. As despesas
oriundas da presente aquisição correrão à conta dos recursos financeiros proveniente do Orçamento do
Município, conforme Lei Orçamentária nº. 547/2018 de 14 de dezembro de 2018 e se necessários
recursos oriundos do Governo Federal e Estadual, que será regida pela Lei federal n.º 10.520, de 17 de
julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis
à espécie. A documentação completa deste Edital poderá ser retirada no município, na Divisão de
Compras e Licitação, sito Praça Pio X, nº. 260, Centro, Jundiaí do Sul – PR, em horário de expediente
da Prefeitura, sendo das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, ou solicitada por intermédio de E-mail:
pmjundiaicompras@yahoo.com.br, via Fone/fax: (43) 3626-1490, encontrando-se disponível também
no sítio oficial do município: http://www.jundiaidosul.pr.gov.br. A empresa interessada a participação
na licitação deverá apresentar o recibo de entrega/retirada do edital, que poderá ser remetido à
Comissão Permanente de Licitações por meio de fax ou por E-mail no número e endereço eletrônico
supracitados, para eventuais informações aos interessados. Para o recebimento dos envelopes:
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO PARA O
CREDENCIAMENTO”, fica determinado até o dia 11 de junho de 2019, das 08h00 às 09h00, os quais
deverão ser entregues na seção de protocolo desta Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento às
10h01 do mesmo dia.

Jundiaí do Sul – PR, 22 de maio de 2019.
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro

