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AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2020 

 
PROCESSO Nº 595/2020 

 
 
O Município de Mariópolis, através seu Prefeito Municipal Tobias Ezequiel 

Taffarel Gheller e da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 
40/2020 de 07 de abril de 2020, torna público aos interessados, que atenderem a todas 
as condições exigidas para cadastramento, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações feitas pela Lei 
Complementar nº 147/2014, realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços, 
para ampla participação de empresas em geral, que até o dia 13 de OUTUBRO de 
2020, às 09h00 (NOVE) horas, estará recebendo os envelopes de Documentos de 
Qualificação e Proposta de Preços ao Edital de Tomada de Preços nº 8/2020, que tem 
por objeto a contratação de empresa para execução de obra de recapeamento asfáltico 
em trecho das Ruas 5 e 13, e Alamedas 5 e 11, com área total de 11.705,60 m² (onze 
mil setecentos e cinco metros quadrados e sessenta centímetros), de acordo com 
cronograma, planilha de serviços e memorial descritivo em anexo, que faz parte do 
edital, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”. O inteiro teor do ato 
convocatório e seus anexos estarão à disposição dos interessados para ser examinado, 
a partir desta data, junto à Comissão Permanente de Licitações, na Prefeitura Municipal 
de Mariópolis, no horário de expediente, na Rua Seis, nº 1030, centro, em Mariópolis-
PR ou no site: www.mariopolis.pr.gov.br na aba Licitações e Portal Transparência do 
Município. Informações adicionais, dúvidas e esclarecimentos deverão ser dirigidos a 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima mencionado – telefone (46) 
3226-8100 – e-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br. 

 
Mariópolis, 22 de Setembro de 2020. 

 
 
 

_________________________________ 
Tobias Ezequiel Taffarel Gheller  

Prefeito Municipal 
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