
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO  

 

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 
Processo Administrativo Nº. 047/2021 

 

A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, 

sediada na Rua Porto Rico, 231 - Jardim São Luís - Santana de Parnaíba / SP - 

CEP 06502-355, na cidade de Santana de Parnaíba -SP, por intermédio de sua 

Comissão Permanente de Licitações, torna público a quem possa interessar 

que, por requisição da Presidência desta Casa Legislativa, encontra-se aberta a 

licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº002/2021, do tipo Menor 

Preço, por ítem, que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada 

para Prestação de serviço mediante Locação de Veículos  Zero Km e/ou Seminovos, 

sendo 15(quinze) veículos leves, tipo passeio, 01(um) veículo de representação tipo 

Sedam e 01(um) veículo tipo “Wagon” adaptado para Cadeirante, quilometragem 

livre, estimada por veículo em até 2.500 quilômetros por mês e em condições de 

trafegar dentro e fora do município, incluídas as despesas com Seguro e manutenções 

corretivas e preventivas, tudo, conforme descrito no Termo de Referência - Anexo I”, 

que compõe este Edital, o qual  será processado e julgado em conformidade com a Lei 

Federal  n°. 8.666/93  e  suas alterações posteriores vigentes, e disposições deste 

Edital, e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 147 

de 04/08/2014 e, no que couber, pelas demais normas aplicáveis à matéria objeto de 

sua realização. 

. A retirada do edital deverá ser realizada na sede 
da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, no endereço acima, no 
horário comercial em dias úteis, a partir do dia 04/05/2021 até o dia 
19/05/2021, ou consultado/obtido no site da Câmara Municipal de Santana de 
Parnaíba –SP no endereço eletrônico  
http://www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br no link “Licitações” onde ficará 
disponível para download do arquivo pelos interessados, ou ainda solicitado 
por correio eletrônico(email) junto à Comissão Permanente de Licitações no 
endereço eletrônico: licitacoes@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br.   

Data de Abertura das Propostas: 19/05/2021 às 10h00min (horário de 
Brasília/DF).  

Santana de Parnaíba, 30 de abril de 2.021.  

 

 

         SABRINA COLELA PIETRO 
         PRESIDENTE  
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