
CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/ PR 
ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO 

Republica-se o Aviso de Licitação constante no DOE 256/2022 e Jornal Diário, 
Indústria e Comércio, edição de 21/12/2022 com as devidas alterações: 

Onde se lê: Tomada de Preços 01/2022 Leia-se: Tomada de Preços 03/2022 
Onde se lê: Tomada de Preços 02/2022 Leia-se: Tomada de Preços 04/2022 

A Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande torna público que será realizada 
abertura de procedimentos licitatórios, conforme planilha abaixo: 

MODALIDADE NUMERO ABERTURA OBJETO HORARIO 

Contratação de empresa para fornecimento 
Pregão Eletrônico 09/2022 19/01/2023 de licença de uso de plataforma de site com 

gestão de conteúdo. 

Pregão Eletrônico 10/2022 17/01/2023 Aquisição de material de higiene, limpeza e 
aquisição de gênero alimentício 

Tomada de Elaboração de Projetos referentes a quarta 

Preços 03/2022 02/02/2023 fase do e-social, relativo aos eventos de 
saúde e segurança no trabalho (sst) 

Tomada de Elaboração de Projeto de engenharia para 

Preços 04/2022 07/02/2023 reforma do Plenário e recepção da Câmara 
Municipal de Fazenda Rio Grande 

Os editais referentes aos Pregões Eletrônicos acima estarão disponíveis a partir 
do dia 02/01/2023 no site da Câmara Municipal www.camarafazendariogrande.pr.leg.br 
e no site wvw.comprasgovernamentais.gov.br www.comprasgovernamentais.gov.br 

Os editais referentes as Tomada de Preço acima estarão disponíveis a partir do 
dia 21/12/2022 no site da Câmara Municipal www.camarafazendariogrande.pr.leg.br 

Maiores informações poderão ser retiradas através do fone 41 3627-1664 ou 
através do e-mail licitacoes@fazendaríogrande.pr.leg.br 
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Fazenda Rio Grande, 21 de dezembro 2022. 

/l-~ , ' 
Fernanã~~ -rc5 maral 

=---· . .. ,\L - "' ____ j. ;) -

_/ P~eg9eiro 

: 
~ ~~~Brito 
\[residente Comissão de Licitações 

09h30 

09h30 

09h30 

09h30 

R, Fari<l Stephens, 179 - Pioneiros . CEP 83833 - 008 . Fazenda Rio Grande. PR. Fo n e : (41) 3627-1664 
e - mail : contaLo@fazend a riogrande.pr . leg . br 


