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Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
ESTADO DE SÃO-PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 027/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2019

OBJETO:

O MUNICIPIO DE PARIQUERA-AÇU, com sede, a Rua XV de Novembro, 686 – Centro – Pariquera-
Açu, Inscrita no CNPJ/MF. 45.685.120/0001-08, através do Prefeito Municipal, o Sr. JOSE CARLOS SILVA PINTO,
divulga que realizará em sessão pública, na sua sede, no local indicado na letra “a” adiante, uma licitação na
modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a REGISTRO DE PREÇO PARA
“Contratação de empresa para organização de competições esportivas no município de Pariquera- Açu,
sendo: campeonato amador de futebol; campeonato amador veterano; campeonato amador de futebol
veteraníssimo; torneio/campeonato de futsal interfirmas; torneio/campeonato de futebol society livre;
torneio de vôlei de areia duplas e 3x3 com duração de 01 dia; torneio de futevôlei de areia duplas com
duração de 1 dia; torneio de vôlei de quadra com duração de 1 dia;corrida de rua run com percurso
máximo de 8 km; corrida de rua (são silvestre rural) com percurso máximo de 4 km; corrida de rua com
percurso máximo de 06 km; torneio de bocha com duração de 1 dia; campeonato jiu-jítsu com duração de 1
dia; e atividade recreativa, com duração de 01 dia”, conforme especificação contida no ANEXO I do edital.

Credenciamento: Dia 29/05/2019, até as 09:30 horas, junto ao Pregoeiro, na
Sala do Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP.

Entrega dos envelopes: Dia 29/05/2019, até as 09:30 horas, na Sessão de
Protocolos da Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu, sito à Rua XV de Novembro, nº 686,
Centro, Pariquera-Açu, Centro.

Sessão Pública, início a partir das 09:30 horas do dia 29/05/2019, na Sala do
Setor de Licitação, sito à Rua XV de Novembro, nº 686, Centro, Pariquera-Açu/SP

O edital completo poderá ser obtido pelos interessados gratuitamente através do
site: www.pariqueraacu.sp.gov.br, no Portal da Transparência do Município, através do site:
http://www.transparencia.pariqueraacu.sp.gov.br/Portal/TransparenciaDosMunicipios.aspx, ou
solicitando o edital enviando e-mail para licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br, ou junto á
Tesouraria Municipal, sito a Rua XV de Novembro. 686, Centro, Pariquera-Açu/SP, de
segunda a sexta-feitura, no horário das 08:00 h às 11:30h e das 13:30h às 16:00 horas, pelo
valor de R$ 0,30 (trinta centavos)/pagina, pela reprodução das cópias. Outras informações
poderão ser obtidas pelo telefone (13) 3856-2330 ou no Setor de Licitações deste Prefeitura
Municipal, de segunda a sexta-feira, no horário das 09:00h as 11:30 h e das 13:30h as
17:00h. O Setor de Licitação não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao
Edital. Informações ou esclarecimentos suplementares sobe este Edital poderão ser requerido
durante o expediente normal das 09:00 horas às 11:30 horas, das 13:30 horas às 17:00
horas, e pelo telefone (13) 3856-2330 ou através do endereço do correio eletrônico:
licitacao@pariqueraacu.sp.gov.br.

Pariquera-Açu, 15 de maio de 2019.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal


