
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
                       ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINÓPOLIS / PARANÁ 
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Tomada de preços Nº 6/2021 
 

Regido pela Lei nº  8.666/93 

 

 
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convênio nº 321/2021 - SEAB. 
 
O MUNICÍPIO DE  MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia 
14/12/2021, às 09:00 horas., na sala de licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessão 
pública do Tomada de preços Nº 6/2021 do tipo “menor preço global” em regime de empreitada 
integral, Regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 123/2016 alterada pela 
Lei nº147/2014, para: 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação 
poliédrica em diversos trechos de rodovias municipais conforme memorial descritivo, 
planilhas e projetos., mediante licitação. 
 
 
PROTOCOLO:                      14/12/2021, até às 09:00 horas 
 
DATA DA ABERTURA:     14/12/2021, às 09:00 horas. 
 
LOCAL DA ABERTURA: Rua Encantilado, nº 11, centro, Manfrinópolis, Estado do   Paraná. 
 
EDITAL:O edital e seus anexos bem como planilhas e projetos (pasta técnica ) poderão ser extraídos 
do site da municipalidade no endereço: http://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/, informações 
complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, 
de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3562-1001 e também 
através do e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br. 

 
Manfrinópolis, em 16/11/2021. 

 
 
 

_____________________________ 
Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira 

Prefeita Municipal 
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