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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

DEPARTAMENTOMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO

PREGÃO PRESENCIALN° 014/2.019
PROCESSO Nº 036/2.019
EDITALN° 023/2.019

Encontra-se aberta no Departamento Municipal de Compras e
Licitações da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, o EDITAL nº 023/18, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 014/19, PROCESSO Nº 036/19, que trata da AQUISIÇÃO DE PÃO
FRANCÊS, DESTINADO À MERENDAESCOLAR.

Visita Técnica: A visita técnica, dar-se-á do dia 29/04/2.019 ao dia
10/05/2.019, das 08:30 horas até às 11:30 horas e das 14:00 horas até às 16:00 horas, que
deverá ser agendada no Departamento Municipal de Educação e Cultura, sito à Rua Dr. Carlos
Botelho, nº 65, ou através do Tel/fax nº 3856-4410, das 08:30 horas até às 11:30 horas e das
13:00 horas até às 16:30 horas. A visita técnica se faz necessária para conhecimento do trajeto
(distância) para entrega dos pães, haja vista que diversas escolas se encontram na Zona Rural,
podendo assim o licitante ter conhecimento do custo pela entrega ponto a ponto.

Credenciamento; entrega das propostas, das habilitações até às 09:30 horas do dia 13/05/2.019,
na Sessão de Protocolos, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu-SP.

Sessão Pública, início às 09:30 horas do dia 13/05/2.019, na Sessão
de Protocolos, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP.

Os interessados em adquirir cópia do edital e seus anexos deverão retirá-lo no site:
www.pariqueraacu.sp.gov.br ou solicitando o edital enviando e-mail para
licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br, ou através do portal de transparência do município, ou junto
à Tesouraria Municipal, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, de
segunda a sexta-feira, no horário das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, a ser pago R$
0,30 por página, apenas pela reprodução das cópias. Outras informações poderão ser obtidas
pelo telefone (13) 3856-2330 ou no Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal, de segunda
a sexta-feira, no horário das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:00h. O Setor de Licitações
não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles
interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.

Pariquera-Açu, 26 de Abril de 2.019.

JOSÉ CARLOS SILVAPINTO
Prefeito Municipal


