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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZBIRO DO IGUAÇU - PR'

AVISO N' 01
PREGÃO nLETRC)NiCO N'’ oc)4/20:23

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do lwaçu/PR_ Tna _pó!!!o _qlte_faT
reahzu no loca1 e data abaixo, licitação na modalidade_ de _Preg§9 p_trô,m:o= 99
;=== com'';:“(...onàções parüculare; do Edital, Lei Federal no 10.520, de 11 de
iltlhc) de 2002 e o Decreto federal IO.024, de 20 de setembro de 2019 e, os artIgos
’422 432 449 452 e 46 da LC_ 123/2006 e subsidiaria.mente, a Lei Federal n'’ 8.666,
de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais normas em VIgOr que regeln a
matéria.
OBJETO: Contratação de empresa de transporte rodoviário para executar
serviços de transporte destinado aos alunos de cursos de graduação,
especializações, profissionalizantes,
para atender até 200 dias letivos do ano.
1>ATA E HORA DE ABERTURA: C>9 de fevereiro cie 2C>23 às IO:©C>h

técnicos, supletivo de Cruzeiro do Iguaçu

CRITÉ>RIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
LOCAI/: www.gov.br/c®impra§/pt-br
BDITAIJ B INFORIWAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da
Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou
através da wet)page: http: / / www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br / demais informações
através do telefone/fax (O;a46) 3572-8000;

Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 25 de janeiro de 2023.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇL

AVISO N' Ol

PREGÃO ELETRÔNICO N' O04/2023

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do lgtmçu/PR. torna público que fará realizar no local e
data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições
particulares do Edital, Lei Federal n'’ 10.520. de 17 de julho de 2002 e o Decreto federal
10.024, de 20 de setembro de 2019 e, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006
e subsidiariamente, a Lei Federal n'’ 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e
demais normas em vigor que regem a matéria.
OBJETO: Contratação de empresa de transporte rodoviário para executar serviços
de transporte destinado aos alunos de cursos de graduação. especializações,
profissionalizantes. técnicos. supletivo de Cruzeiro do Iguaçu para atender até 200 dias
letivos do ano.
DATA E HORA DE ABERTURA: 09 de fe-ereiro de 2023és 10:C)Qh

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos 30dem ser obtidos na sede da
Prefeitura. nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:C:D às 17:00 horas, ou através da
webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ demais informações através do telefone/
fax (0xx46) 3572-8000;
Cruzeiro do lguaçu/PR, em 25 de janeiro de 2023.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN - PREFEITO MUNICIPAL
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