Prefeitura do Município de Nova Fátima – Estado do Paraná
CNPJ 75.828.418/0001-90

Rua Drº Aloísio de Barros Tostes, 420/ centro
CEP 86.310-000 - Nova Fátima – PR
Fone/Fax 0XX43 552-1122

Aviso de Licitação tipo Tomada de Preços nº 007/2013-PMNF
(Lei 8.666/93 e suas alterações)

1. Modalidade: Tomada de Preços nº 007/2013-PMNF – Empreitada por preço global e do tipo
menor preço.
2. Objeto: A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para Prestação de
Serviços jurídicos de natureza suplementar aos existentes no município, atendendo em
específico as questões relativas ao Tribunal de Contas do Estado e da União, Tribunal de Justiça
do Paraná, devendo acompanhar os processos e procedimentos existentes em referidos órgãos,
interpondo recursos e defesas, prestar assessoria de natureza jurídica, emitindo pareceres
relacionados à licitação e contratos em geral, com realização de, pelo menos, uma visita técnica
semanal à sede do Município.
3. Preço máximo: R$ 51.466,64 (Cinqüenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e
sessenta e quatro centavos).
4. Condições: Estar inscrito no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal, ou
preencher todas as condições para o cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento
das propostas.
5. Recebimento das Propostas: até às 8h30min do dia 06 de Maio de 2013.
6. Julgamento: às 8:30h do dia 06 de Maio de 2013, na sala de reuniões da Pref. Mun. de
Nova Fátima/PR. Rua Drº Aloísio de Barros Tostes, 420 - centro / Nova Fátima – Paraná.
7. Informações: O Edital poderá ser retirado junto a sede do município (Setor de Compras e
Licitações) sito a Rua Dr. Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro – Nova Fátima (PR), no horário
compreendido das 08:00horas às 11:00horas e das 13:00horas as 16:00 horas, mediante o
comprovante de pagamento de taxa de retirada de Edital no valor de R$ 50,00 (Cinqüenta
Reais).

Nova Fátima (PR), 08 de Abril de 2013.

Olívio Braz Ribeiro
Pres. da Comis. Perm. de Licitação

Nilson Xavier
Prefeito Municipal

