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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO DO SAMAE - 4

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº SAMAE – 04/2016.
PREGÃO PRESENCIAL Nº SAMAE - 04/2016.
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto torna público que fará realizar às 10h00min do
dia 28 de Março de 2016, na Sede da Autarquia, sito a Rua
Bento Cego nº. 220, Centro, Antonina, Paraná. PREGÃO
PRESENCIAL, tipo menor preço, que tem por objeto a
Contratação de empresa de engenharia para prestação de
serviços técnicos especializados, por hora trabalhada na
manutenção de redes e ramais de água, manutenção de
cavaletes, leitura e manutenção de hidrômetros, execução de
ligações de água, execução de vistorias nas ligações de água,
entrega de contas de água, execução de cortes e religações de
água, consertos em geral, assentamentos de tubulações de água,
escavação de valas, roçadas, recomposição de pavimento
(calçadas), serviços de ampliação de redes, execução de
ligações prediais de água, entre outros, nas quantidades e
parâmetros qualitativos definidos pela contratante, de acordo
com a tecnologia, filosofia e metodologia do SAMAE, na
localidade de Antonina, por um período de até 31/12/2016,
conforme as especificações descritas no termo de referência
(Anexo I), parte integrante do edital. Horas de Trabalho
estimadas: 19.200 horas nas diversas unidades de serviços.
Valor máximo estimado R$ 230.400,00 (DUZENTOS E
TRINTA MIL E QUATROCEONS REAIS).
INFORMAÇÕES: E-Mail:
licitacao@samaeantonina.com.br
licitacao.samae@yahoo.com.br (41)3978-1204
Departamento de Licitação.
 
Antonina, 11 de Março de 2016.
 
CLEBER DE ARAUJO CEZARINO
Pregoeiro

Publicado por: 
Rosil do Pilar do Rosario 
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