
   

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Porto Rico, 231 - Jd. São Luís – Fone: (11) 4154-8600
CEP 06502-355

www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
veículos de fabricação nacional, do tipo passeio, sendo 1 (um) veículo de representação, 
zero quilômetro, do estilo SEDAN, com quatro portas mais porta-malas, com  motor 2.0 
com potência de no mínimo 133 CV a gasolina e 140 CV à álcool e 12 (doze) veículos, 
do tipo automóvel, para passageiros, com quatro portas mais porta-malas, motor 1.0 
com no mínimo 999 cilindradas e potência mínima de 69 CV a gasolina e 72 CV a 
álcool (conforme anexo I do edital) e demais anexos, para serem utilizados pela Câmara 
em eventos e visitas oficiais,  pelos vereadores em suas atividades institucionais e na 
administração da Câmara Municipal. 

Do Edital: O edital completo poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 
9/3/2011, pessoalmente ou por seu representante legal devidamente munido com os 
documentos comprobatórios, na Rua Porto Rico, nº 231, Jardim São Luís – Santana de 
Parnaíba/SP no horário das 9h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min 
mediante preenchimento do “Recibo de Retirada de Edital”, em dias úteis ou através do 
site www.camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br sendo que, em optando por obter o edital 
pelo site da câmara, a proponente interessada deverá solicitar a senha para acesso ao 
arquivo disponibilizado no site, informando, razão social, nº CNPJ/MF e logradouro, 
para o endereço de correio eletrônico (email): 
licitacoes@camarasantanadeparnaiba.sp.gov.br, aos cuidados da Comissão Permanente 
de Licitações que, por sua vez, responderá através do próprio “email” informando a 
senha requerida. Tal sistemática é imprescindível para que a Comissão junte a 
solicitação junto aos recibos de retiradas ao processo de licitação e também para que a 
mesma possa providenciar recursos logísticos adequados para atender satisfatoriamente 
a acomodação do contingente de participantes do certame.

Data de Abertura: 24/3/2011 às 10h00min
Comissão Permanente de Licitações
Fone: (011) 4154-8600 – Ramal 8620/8637
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