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DIÁRIO OFICIAL
Atos do Município de Ventania
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2020
O Município de Ventania, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia primeiro de junho de 2020, na Av. Anacleto
Bueno de Camargo, n° 825, em Ventania, Paraná, Brasil, licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS para
contratação de empresa devidamente constituída para realização de obras/serviços de ampliação e reforma da Unidade Básica
de Saúde e Pronto Atendimento Mateus de Almeida Pereira, conforme memorial descritivo, planilha de serviços, cronograma
físico financeiro e projetos anexos ao edital, sob regime de empreitada por preço global por lote, tipo menor preço, a preços
fixos e irreajustáveis. - LOTE 1: AMPLIAÇÃO DA UBS E PAM MATEUS DE ALMEIDA PEREIRA. - Área a ampliar:
297,33m². - Área existente: 1.123,95m². - Local da obra: Av. Anacleto Bueno de Camargo, 1120, Centro, Ventania/PR. Capital social mínimo: R$ 17.825,49 (dezessete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos); - Preço
máximo: R$ 178.254,94 (cento e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). - Prazo
de execução: 150 (cento e cinquenta) dias corridos. A obra deverá ser executada em conformidade com os projetos,
especificações técnicas, memoriais e demais documentos. - LOTE 2: REFORMA DA UBS E PAM MATEUS DE ALMEIDA
PEREIRA - Área de reforma: 937,77m². - Local da obra: Av. Anacleto Bueno de Camargo, 1120, Centro, Ventania/PR. Capital social mínimo: R$ 21.798,81 (vinte e um mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos); - Preço
máximo: R$ 217.988,15 (duzentos e dezessete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quinze centavos).- Prazo de execução:
180 (cento e oitenta) dias corridos. A obra deverá ser executada em conformidade com os projetos, especificações técnicas,
memoriais e demais documentos. Preço máximo global da soma dos lotes aceito pela administração é de R$ 396.243,09
(Trezentos e Noventa e Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Três Reais e Nove Centavos). O Edital e seus respectivos modelos,
adendos e anexos, poderá ser examinado no endereço acima indicado a partir do dia 15/05, no horário das 9:00 às 11:00 horas
e das 13:00 às 16:00 horas, ou obtido através de download no endereço eletrônico www.ventania.pr.gov.br. Informações
adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos por escrito em original, à Comissão de Licitação no
endereço acima mencionado – Telefone (42)3274-1144.
Edifício da Prefeitura Municipal de Ventania, aos quatorze dias de maio de 2020.

Antônio Helly Santiago
Prefeito Municipal
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