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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2015 
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem como objeto a 
seleção das melhores propostas para a contratação de pessoa 
jurídica para o fornecimento de Pneus para veículo e para os 
Ônibus do programa Linha Saúde cedidos para o CISAMUSEP. 
ENCERRAMENTO: Até às 08h30m (oito horas e trinta minutos) 
do dia 06 (seis) do mês de julho do ano de 2015 (dois mil e 
quinze). 
ABERTURA: Às 09h (nove horas) do dia 06 (seis) do mês de 
julho do ano de 2015 (dois mil e quinze). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Avenida Cidade de Leiria, nº 416 Maringá, PR – 
Fone: (44) 3224-1422 – Gerência de Compras e Licitações ou 
pelo site www.cisamusep.org.br  

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2015 
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem por objeto a 
seleção das melhores propostas para a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de reserva, 
emissão, cancelamento e remarcação de bilhetes de 
passagens terrestres para qualquer localidade em âmbito 
nacional e assessoramento do melhor roteiro para as viagens 
aos funcionários do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde 
do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP. 
ENCERRAMENTO: Até às 14h (quatorze horas) do dia 06 
(seis) do mês de julho do ano de 2015 (dois mil e quinze). 
ABERTURA: Às 14h30mim (quatorze horas e trinta minutos) 
do dia 06 (seis) do mês de julho do ano de 2015 (dois mil e 
quinze). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Avenida Cidade de Leiria, nº 416 Maringá, PR – 
Fone: (44) 3224-1422 – Gerência de Compras e Licitações ou 
pelo site www.cisamusep.org.br  
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