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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 

PREGÃO Nº 32/2017  –M.C.A. – Forma Presencial 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 
 

O Município de Céu Azul, torna público que fará realizar às 14:00  horas do dia 03 de 

maio de 2017, na sede da Prefeitura Municipal, sita à Avenida Nilo Umberto Deitos, 1426, 

licitação na Modalidade de Pregão – Forma Presencial, tipo de Menor Preço, objetivando a 

Aquisição de peças para manutenção do diferencial traseiro do caminhão volkswagem 

26.280  ano 2013/2014 placa AXZ-5142 frota 157, do amortecedor e correia do motor da 

pá carregadeira W 130 ano 2013/2013 frota 152, da transmissão da pá carregadeira 

michigan 55C ano 1993/1994 frota 46, do molejo do caminhão volkswagem 14.150 ano 

1998/1998/ placa AHY-3568 frota 59, da parte de corte do trator cortador de grama 

Toyama, frota 171 e peças para ficarem em depósito para possíveis manutenções dos 

ônibus volare ano 2011/2012, frotas 128, 129, 130, 131, 132 e 133, utilizados no transporte 

escolar,  conforme estabelecido no Edital. 

 

A presente licitação destina-se exclusivamente para Micro Empresas e Empresas 

de Pequeno Portes com sede no Município de Céu Azul, em conformidade com o Parágrafo 

Primeiro Artigo 49 da Lei Complementar Municipal  nº 001/2015; em conformidade com o 
disposto no Art. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

 

A documentação completa poderá ser obtida diretamente no site de internet da 

Prefeitura (www.ceuazul.pr.gov.br no link Licitações) bem como se encontra à disposição dos 

interessados no endereço acima mencionado, em horário comercial. Maiores informações 

poderão ser obtidas junto ao setor de Licitações, ou pelo fone (45) 3266-1122 ou e-mail: 

pref.compras@netceu.com.br. 

     

 

Céu Azul, 13 de abril de 2017. 

 

 

 

GERMANO BONAMIGO 

Prefeito Municipal 

 
 


