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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem como objeto a 
contratação de empresa especializada para manutenção em geral de 
veículos e de seus acessórios da frota de ônibus e micro ônibus 
pertencentes ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, e outros serviços de natureza 
correlata, com o fornecimento e aplicação de materiais, peças e 
acessórios novos e originais, paralelos ou genuínos, aditivos e óleos 
diversos, necessários à realização da manutenção preventiva e 
corretiva, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei 
Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei Complementar nº 
123/2006. 
ENCERRAMENTO: Até às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do 
dia 21 (vinte e um) do mês de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e 
dezessete). 
ABERTURA: Às 09h (nove horas) do dia 21 (vinte e um) do mês de 
fevereiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete). 
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  

 

 
 


