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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 

PREGÃO Nº 17/2019  –M.C.A. – Forma Presencial 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
 
 

O Município de Céu Azul, torna público que fará realizar às 09:00  horas do dia 07 de 

maio de 2019, na sede da Prefeitura Municipal, sita à Avenida Nilo Umberto Deitos, 1426, 

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

Registro de preços para futuros e eventuais serviços de manutenção corretiva, preventiva 

e adequações em prédios públicos da Administração Municipal, compreendendo serviços 

de pedreiro, carpinteiro, encanador, azulejista, pintor e outros incluindo serviços de 

ajudante, serviço de reparos e manutenção em instalações elétricas de prédios públicos e 

serviços de limpeza de fossas, de residências de munícipes que necessitam de tal serviço e 

possuem cadastros no Departamento de Assistência Social, bem como de prédios públicos 

da Administração Municipal, e serviços de carga de água para limpeza de bueiros e boca 

de lobo (o registro de preços terá vigência de 12 meses),  conforme estabelecido no Edital. 

 

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

de Pequeno Porte, para cumprimento com o 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, 18 de abril de 2019. 

 

 

GERMANO BONAMIGO 

Prefeito Municipal 
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